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 Kære Folk & Fæ læser!
Så er vi forlængst kommet ind i det nye år ….
Jeg skrev i sidste blad, at det har været et rigtigt godt år  
for det lille lokale blad, - ja, måske det bedste  
nogensinde !
Det er jo altid dejligt at have lidt overskud på kontoen,  
når man bruger så mange, mange timer på frivilligt,  
ulønnet arbejde. 

Folk & Fæ vil i de kommende år gerne i kontakt med  
nogle af de mange mennesker, der bruger deres fritid på  
frivilligt, ulønnet arbejde i forskellige foreninger,  
klubber o.s.v.
Kontakt redaktøren for en aftale om det frivillige  
arbejde, du deltager i, så kommer vi rundt og høre om de  
aktiviteter, der nyder godt af alle de frivillige, der gør en  
forskel ved deres betydningsfulde indsats i lokalområdet.
 I næste nummer besøger vi Åbyskov Forsamlingshus og 
mange af de ildsjæle, der brænder for. at det fine gamle  
forsamlingshus fortsat kan være et rigtigt godt aktiv i det  
lille lokalsamfund. 

Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har en god  
historie. Det kan være om en ven, en nabo, en i din  
familie eller om en spændende person. - Det skal  
naturligvis være om noget, der har eller har haft  
tilknytning til ”vores distrikt”.
Vi kalder det:

Spot en god historie til Folk & Fæ

Og så lige til noget lidt andet ….
Mange af vore trofaste sponsorer er endnu ikke blevet  
portrætteret i bladet. Kontakt mig hvis du ønsker et  
firmaportræt i Folk & Fæ.

Folk & Fæ udkommer 6 gange årligt og omdeles af 
SK distribution de 5 gange. 
Ring til 7010 4000 hvis du ikke modtager bladet:

Fredag d. 17. februar
Fredag d. 14. april ??? (Langfredag)
Fredag d. 16. juni
August ?? - Indsamlergruppen
Fredag d. 13. oktober
Fredag d. 15. december
 Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ

      Henning Philbert

Støt os på: MobilePay: 2548 7386
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Skårup-stjerneskud 
Skårup-pigen smukke, smilende 32-årige Kathrine Windfeld har i 2016 fået sit helt store 
gennembrud som jazzpianist, komponist, arrangør og orkesterleder. Ved den nylige prisuddeling, 

Danish Music 
Awards jazz, var 
Kathrine 
nomineret i 3 af 
6 kategorier og 
endte med at 
blive kåret som 
”Årets NYE 
DANSKE 
JAZZNAVN”. 
Højere kan man 
ikke stige på den 
danske jazz-
himmel. 
Nu ligger en 
verden åben for 
hende, hvilket 
bl.a. indebærer, 
at hun skal 
komponere et 
10 minutters 
værk til radioens 
Big Band, 
komponere 
værker til jazz-
hus Montmartre 
og i marts 
indspille en CD 
på det meget 
anerkendte 
pladeselskab, 
”Stunt”. 
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Kathrine er ikke kommet sovende til sin succes. Hun har knoklet, men har altid haft en nogenlunde 
klar fornemmelse af den sprudlende, improviserede musik, hun ville spille.  

I 1989 flyttede hun sammen med bror Christian og forældrene Peter Windfeld og Ragnhild Thule 
Hansen ( begge lærere ved Svendborg gymnasium) ind i en rummelig og charmerende villa på 
Nørremarken. Det var et hus, der emmede af musik, for her havde Oluf Ring boet. Ring byggede 
huset i 1932, mens han var 
musiklærer ved Skårup 
Seminarium, og han er som 
bekendt den berømte komponist 
til en række klassikere i den 
danske sangskat (f.eks. ”Se nu 
stiger solen”, ”Danmark, nu 
blunder den lyse nat”, ”Hvor 
smiler fager den danske kyst” og 
m. fl.). 
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Da Kathrine og familie rykkede ind, blev der igen musik i huset. Mor Ragnhild spillede og spiller 
stadig på flygelet, der står på samme sted, hvor Rings flygel stod, og hun har altid sunget i kor. 
Med Kathrine synes udviklingen at gå i ring – om jeg så må sige – for nu sidder der igen en kreativ 
og højt estimeret komponist ved flygelet. 

Kathrine begyndte tidligt at gå til 
klaverundervisning, og som 9-10 årig spillede 
hun ved den navnkundige Skårup 
musikfestival. Da hun gik i gymnasiet mødte 
hun pianisten ”Skumme”,alias Peter Bom 
Mikkelsen, og det møde, fortæller Kathrine, 
var afgørende for hende. Han så hendes talent 
og skubbede på: ”Se at komme i gang, du 
kan!” 
Efter studentereksamen fulgte så et langt og 
varieret uddannelsesforløb. Først et afgørende 
år på den rytmiske højskole i Vig i Odsherred, 
hvor hun for alvor begyndte at komponere og 
en tid overvejede, om hun skulle satse på at 

blive sanger eller pianist. Så fulgte nogle år i København, hvor hun studerede musikvidenskab, men 
det var den aktive musik, der trak, og i nogle år udfoldede hun sig i et band, der kaldte sig 
”Gespenst”. Kathrine flyttede nu teltpælene til Sverige, nærmere bestemt jazzskolen ”Fridhem” 
ved Lund, hvor hun i 2 år fulgte en improvisations-linje for piger. Nu var hun klar til 
Musikkonservatoriet i Malmø, hvor hun studerede i 4 år.  
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I 2014 samlede Kathrine et hold af 15 danske, svenske og norske musikere og skabte et band, der i 
al sin enkelhed kom til at hedde ”Kathrine Windfeld Big Band”. De holdt koncerter og indspillede 
en CD, der vakte stor opsigt. Niels Lan Doky hyrede dem som husorkester på spillestedet ”The 
standard”. Det blev til flere koncerter med kendte solister, bl.a. Mike Stern (billedet) og en ny CD, 
Aircraft, i 2015.  
 

 
 
Alle anmeldere er begejstrede for Kathrine. Doky siger: ”Kathrine 
Windfeld er en af de mest kreative og forfriskende nye artister, som 
er dukket op på den danske jazzscene i mange år. Musikken er både 
original, intelligent og udfordrende og samtidigt stærkt 
appellerende”. Per Rask Madsen skriver i Information: ”Kathrine 
Windfeld kan alt som jazzkomponist og –arrangør og fornyer 
bigbandet med et ungt hold, der spiller røven ud af bukserne. Der er 
ingen svage punkter på Kathrine Windfelds revitaliserende big band-
album. Det er forfriskende, når en vital og tilsyneladende ustoppelig 
kraft som Kathrine Windfeld dukker op i det danske musikliv”. 
Og så er hun også billedkunstner. 
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Kathrine gik på Skårup skole, og her sidder hun med sine klassekammerater i 3. klasse. 
På fløjen Anne Grethe Andersson 
Første række f.v: Michael Carlsen, Peter Bøg, Maja Borch Hansen, Søren Larsen. 
Anden række: Dat Quoq Ha, Mathias Anderskov, Tri Tu Huynd, Louise Kofoed Kjeldsen, Tobias 
Sander Nielsen, Christina Storm Dinesen, Kathrine Windfeld. 

Tredje række: Jesper Tranholm Madsen, Rene Hegaard, Jacob Christiansen, Henriette Elsborg, 
Tania, Sofie Nymark Rasmussen, Dennis Hegaard. 
Fjerde række: Mikkel Fønsskov, Stefan Pilgaard Toft, Troels Isaksen, Ulrich Lerche, Mads Bondo, 
Jacob Svendsen-Tune, Nina Østergaard Christensen, Mads Nielsen, Birk Koldegaard. 
 
 
 
”Folk og Fæ” ønsker Kathrine alt godt i hendes videre karriere! 
 
 
            Tekst: Olaf Søndberg       Foto: Henning Philbert og andre 
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

10. klasse for dig der skal videre...
post@sydfynsfrifagskole.dk

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Tlf. 4922 4944 ö anja@trykogprint.dk ö TRYKogPRINT.dk

Skårup Auto Service
Vildmarken 1
5881 Skårup
21 28 36 19
steen996@gmail.com
www.skaarupauto.dk

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 
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Maratonløb i New York City. 

Skribent: Margit Løve Kølle. 
Fotos: marathon.dk, NYRR og MLK.

Steen Molnit og Jan Askholm.

Hvad får to granvoksne mænd, begge 
bosiddende i Åbyskov, til at begynde at løbe 
maraton? 
Ja, for Steen Molnits vedkommende var det et
væddemål til en julefrokost, der i 2013 satte 
gang i løberiet. Man kan jo, hvad man vil – og
den fysiske form kunne måske godt trænge til 
et blive styrket. 5 måneder efter gennemførte 
han Copenhagen Marathon på viljen og 5 
vingummibamser. 
Jan meldte sig i 2011, sammen med sin 
hustru, Lena, ind i den nystartede løbeklub, 
Skårup Roadrunners, omlagde sine kostvaner 
og tabte sig 10-12 kg på 4 måneder.
Han havde egentlig droppet ideen om at løbe 
en hel maraton og var tilfreds med at løbe en 
½ maraton af og til. Men i perioden 2011 til 
2013 modnedes ideen om at løbe en fuld 
maraton, for når han kunne løbe ½- maraton 
på 1:40:00, hvorfor så ikke løbe den dobbelte 
distance? 
For dem begge stod det at løbe en maraton i 
New York City som drømmen over alle 
drømme, men ingen af dem troede rigtig på, 
at det ville blive virkeliggjort. Men i maj 2016
skulle Steen deltage i Copenhagen Marathon. 
Steen tog til Expo i KB´s gamle anlæg for at 
hente sit startnummer, og her møder han en 
kvindelig repræsentant for Marathon Travel 

Club (marathon.dk), og impulsivt spørger 
han kvinden, hvordan mulighederne er for at 
deltage i løbet i New York i november 2016? 
Kvinden fortæller, at der stadig er 25 ledige 
billetter, hvilket gør, at Steen bliver fyr og 
flamme og kontakter Jan for at høre, om de 

ikke skal gøre alvor af at realisere deres fælles
drøm? Jan overvejer ”tilbuddet” og da de 
mødes til en kop kaffe et par dage senere, 
beslutter de at: ”Ja, vi gør det!” og sidst i maj 
2016 bestilles billetterne. 
Der er mange forskellige opfattelser af, hvad 
man skal gøre før et løb.
Steen og Jan er enige om, at det måske mest 
handler om, at have en god grundform, og så 
indstille sig mentalt på at løbe, så fokus rettes 
imod selve det at løbe og glemme, at man 
måske har lidt ondt i ryg, ben eller andre 
steder i kroppen. Jan synes, han allerede lever 
sundt, men Steen sætter ekstra fokus på sin 
kost. Han finder bl.a. ud af, at den eneste øl, 
en maratonløber foreslås at nyde, er en 
alkoholfri hvedeøl – nå ja, så hellere afstå fra 
at drikke øl. 

Torsdag den 3. november er der afgang fra 
Kastrup. Flyet var noget forsinket hvilket 
bevirkede, at de først ankom til New York 
ved 18-tiden, og da var Expo’en lukket, så de 
ikke denne aften kunne afhente deres 
startnumre til løbet. De bliver sammen med 
andre deltagere i løbet kørt ind på Manhattan 
til hotellet, der ligger 10 minutter fra, hvor 
løbet skal slutte.

Fredag den 4. november tager Jan i embeds 
medfør på et besøg på Maritime College, 
State University of New York, hvor han 
indgik en samarbejdsaftale med SIMAC. 
Imens tager Steen på en bustur, for at se ruten 
de skal løbe om søndagen. Nu kan læseren 
måske huske, at det er 3-4 dage før 
præsidentvalget i USA finder sted. 
Valgkampen er i fuld gang Der er massivt 
opbud af sikkerhedsvagter. Ja, for hver 100 m
står der politi med skarpladte maskingeværer, 
der næsten kunne gøre en mere usikker på, 
hvor trygt et sted det er, man befinder sig, end
at give en fornemmelsen af, at man befinder 
sig et sikkert sted. Jan og Steen får ved 
samtaler med forskellige New Yorkere 
indtrykket af, at folk er dødtrætte af 
valgkampen og bare ser frem til, at den bliver 
afsluttet. Hvem der vinder, gør ingen forskel. 

Lørdag den 5. november tager de begge på 
bustur for at se hele løberuten, men på grund 
af massiv trafik, nåede de ikke at se de sidste 
10 km af ruten, på trods af, at turen varede 5 
timer. Buschaufføren var ved at tabe 
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tålmodigheden undervejs, hvilket man let 
forstår.

Søndag den 6. november 2017.

Maratonløb i New York City. 

Ruten er henlagt igennem 5 bydele i New 
York. Den starter i Staten Island, går gennem 
Brooklyn, Queens, Bronx og slutter i Central 
Park på Manhattan. 
5. Avenue er helt lukket af for trafik denne 
søndag. Det opfattes virkelig som en fest. Big 
– biggere- biggest med 1 mio. tilskuere for at 
heppe på løberne. Der er udkommanderet 
mindst 10.000 betjente til at sørge for 
sikkerheden.
Allerede omkring kl. 05:00 bliver de mere 
end 50.000 deltagere, fordelt i 2000 busser, 
kørt ud til Staten Island ved Fort Wardsworth,
et nedlagt fort på New York siden. Det er 
koldt denne morgen. + 4-5 grader. Alle løbere
får udleveret morgenmad og en orange hue 
sponsoreret af Dunkin´ Donuts. 

Ventetiden fordrives med snak, varm kakao og en 
”Dunkin’ Donut”.

Der er 12 starter organiseret på 4 forskellige 
tidspunkter med 3 forskellige startsteder. 
Efter de første 5 km er der kun et spor. 
Løberne har tilmeldt sig efter deres forventede
løbetid. 1. start er kl. 09:50. 
2. start kl. 10:15, og her er Jan iblandt 
løberne, idet han har indgivet en forventet 
løbetid på 3:50:00. Steen starter i 4. afdeling 
kl. 11:00 med en forventet løbetid på ca. 
5:30:00. Alle løbere er blevet opfordret til at 
løbe i tøj, der er forsynet med 
nationalitetsmærke, så folk på ruten kan give 
high five til deltagerne i løbet. Ved hvert 
gadehjørne er opstillet forskellige bands og 
orkestre, der spiller musik, ja selv foran hver 
kirke står der kirkekor og synger. 
For hver mile er der opstillet et væskedepot.
Både Steen og Jan havde besluttet sig for, at 
løbetiden ikke skulle være den vigtigste 
faktor. Det at være en del af dette enorme 

maratonløb, at mærke opbakningen fra 
tilskuerne, indsuge lugte, høre de mange lyde 
fra musik og begejstrede mennesker, alt i alt 
at sanse og at være til stede i nuet, er det, der 
tæller mest. Jan og Steen beskriver det som en
”meget alene oplevelse”, fordi det var en så 
fascinerende og imponerende oplevelse. De 
første 15 km fløj af sted for dem begge. Steen 
havde haft ryg- og vristproblemer hjemmefra, 
men det mærkelige er, at da distancen på ½-
maraton var lagt bag, var smerterne glemt. I 4 
af de 5 bydele er bygningerne ikke højere end 
at solen jævnligt kan passere ned til løberne. 

Solen skinnede om formiddagen på turen gennem 
forstæderne.

Kun på Manhattan skygger de høje bygninger 
for, at solen kan nå ned i gaderne. Ruten er 
iflg. Steen og Jan utrolig varieret og terrænet 
kuperet. Der passeres 5 broer undervejs. 
I løbet af formiddag steg temperaturen til 
+12-14 grader, men for at løberne ikke skulle 
blive underafkølede ved målet, fik alle 
udleveret et tæppe i stanniol og efterfølgende 
en poncho for at holde varmen. Efter 
målstregen skulle løberne fortsætte et par km 
med at gå i en sluse, da mange eksperter 
mener, at det er bedst for helbredstilstanden, 
at kroppen langsomt kommer i ro igen.

Op ad 1st Avenue med støtte fra Dannebrog og de 
udkommanderede betjente. 
Jan kom i mål præcis på den tid, han havde 
opgivet som forventet tid, og tog tilbage til 
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hotellet efter løbet for at tage et bad, inden 
han ville vende tilbage til målområdet for at 
vente på, at Steen kom i mål, men dette var 
umuligt på grund af sikkerhedsopbuddet. 
Man tog ingen chancer. Kun ét par kom 
igennem, og dette skyldtes, at manden ville fri
til sin kæreste ved denne specielle 
begivenhed. Steen kom i mål på 5:25:45. 
ligeledes som forudsat.
Jan er heldig at få foræret dagens særlige 
tillæg til ”The New York Times”, ”The 
Marathon”, hvori placering, navn, alder, køn 
og sluttid er angivet for de første ca. 35.000 
løbere.
Der står: 9546 Askholm J. 55 m 03.50:32.

Flere end 51.000 personer gennemførte 
distancen. Bedste tid var: 2:07:00. Den blev 
løbet af en mand fra Eritrea.

Medaljernes for og bagside.

Søndag aften var der arrangeret en fest for de 
ca. 300 danskere, der rejste med Marathon 
Travel Club. På en dejlig bådturssejlads med 
festbuffet ombord og sejlads ud til 
Frihedsgudinden. 

 
Mandag den 7. november gik 
turen tilbage til Danmark. Set i 
bakspejlet ville både Jan og Steen
godt have udsat hjemkomsten et 
døgn yderligere på grund af 
valget i USA. 

Frihedsgudinden.

Har det givet mod til at løbe flere 

maratonløb?

Ja, for Steen påtænker at løbe Copenhagen 
Marathon for femte gang i maj, for ”det er jo 
en fin måde at blive ældre på, og samtidig 
holde alderdommen ud i strakt arm …”

Jan overvejer at deltage i maratonløbet i 
Berlin i september 2017. Og så kan det være 
svært helt at afvise tanken om at stræbe efter 
at opnå den seksdobbelte medalje, som de 
begge så om halsen på en midaldrende dame, 
de mødte i lufthavnen. Damen havde bevisligt
gennemført i alt 6 ”major marathons” i 
henholdsvis London, Tokyo, Berlin, Boston, 
Chicago og New York. 
Ja, det er dejligt at sætte sig mål for 
fremtiden.

Lidt sjove facts fra New York City Marathon 2016:

51.394 løbere gennemførte løbet
58,2 % af løberne var mænd
41,8 % kvinder

3,5 % var under 25 år
43,5 % mellem 25-39 år
51,3 % mellem 40-64 år
1,7 % over 65 år

4:37:38 var den gennemsnitlige sluttid
26 % løb under 4 timer
5,6 % løb anden halvdel hurtigere 
55,5 % af løberne var fra USA

Skårup Roadrunners er Skårup Idrætsforenings løbeafdeling. 

Klubben er for seriøse og engagerede motionsløbere. Vi er 

en blandet flok med forskellige ambitioner og grunde til at 

løbe. Fælles for os alle er dog, at vi har fundet glæden og 

fordelene ved at løbe på veje og stier i lokalområdet 

sammen med andre.

Vi løber fra Skårup Kultur- og Idrætscenter (SKI) tirsdag kl. 17

og søndag kl. 10 hele året. Desuden arrangerer vi fællesture 

til f.eks. Svendborgløbet, Lillebælt Halvmaraton etc.

Vi har netop oprettet hold for nye løbere, der gerne vil 

kunne løbe 5 km. Holdet mødes ved SKI tirsdag k l. 17.
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Tekst: Vibe. Fotos: Henning m.m. 

Efter at Børne & Ungdomsteatret åbnede deres 20 års jubilæumsudstilling søndag d. 8.1. kan man i disse må-
neder opleve en helt ny og anderledes form for udstilling i Galleriet i Kulturcenteret.  
I forrige nummer af Folk & Fæ skrev vi om teatrets arbejde og denne gang kan du læse om udstillingen, som 
kan ses indtil slutningen af februar måned. 

Scenograf Zdenek Müsil, som selv har lavet en stor del af de udstillede genstande, har opbygget en yderst 
professionel udstilling med en meget varieret og spændende del af teatrets rekvisitter og kulisser fra de 
mange forskellige forestillinger gennem årene.  

Ved alle genstande kan man læse, hvilke forestillinger tingene kommer fra.  

Her findes bl.a. en hel og en knækket suppeterrin fra ”Emil fra Lønneberg”, Den gyldne reje’s barskilt fra 
”Midt om natten”, Hertugindens og Hattemagerens hatte fra ”Alice i Eventyrland”, Bagerkringlen fra ”Dyrene 
i Hakkebakkeskoven” og hyrdestaven fra ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”. Her er også et klaver, en talerstol, 
en kæmpe-grankogle, en skinke, en økse, en stor champignon og adskillige fine kjoler opstillet på giner.  
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Til marts kan vi igen nyde Ulla Denchers farvestrålende billeder  
i Kulturcenterets Galleri.  
Ulla er efterhånden er en gammel kending, som har udstillet et 
par gange før og hver gang har vi glædet os over hendes store, 
farvestrålende billeder, som klæder foyerens store, hvide væg-
ge.  
Ulla vil denne gang fortrinsvis udstille nyere værker og måske vil 
vi også kunne se billeder, som er lavet i andre teknikker end 
akrylmaleri. Ulla arbejder nemlig i mange forskellige teknikker 
alt efter humør og stemning og på det seneste har hun supple-
ret sine velkendte akrylmalerier med mindre billeder med et 
mere grafisk udtryk.   

I den seneste periode har Ulla udstillet flere forskellige steder. 
Hendes billeder har kunnet ses i Kreatutten i Svendborg, på Filo-
sofgangen i Odense, i Industriens Hus i København samt hos en 
række private kunstforeninger.  

En plakatsøjle fortæller om de forskellige forestillin-
ger og på nogle store bannere  kan man læse teat-
rets formål og værdigrundlag. På første salen er op-
stillet et TV apparat, så man  kan se billeder fra de 
mange forestillinger. 

Udstillingen er en farverig oplevelsesrejse gennem 
teatrets univers og historie.  

På deres hjemmeside kan man læse mere om teat-
ret og hvis man ønsker at være med til næste sæ-
sons forestillinger, skal man kontakte:   
B&U Teatret, Teatergade 3, 1. 5700 Svendborg. Tlf. 
40 16 64 02 

E-mail: bu@buteatret.dk. Web: www.buteatret.dk   
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.  

Ullas værker er efterhånden så kendte, at hun ikke 
behøver bruge meget tid på opsøgende arbejde; 
de fleste kunder henvender sig selv, hvilket Ulla er 
rigtig glad for, for markedsføring har aldrig været 
hendes stærke side.  

Det er det skabende arbejde, som Ulla lægger 
vægt på og hun er meget produktiv indenfor alle 
teknikker og genrer, hvilket hendes store, dejlige 
værksted bærer synligt præg af. Her bugner det 
nemlig med færdige og ufærdige værker. 

Du kan se og læse mere om Ullas arbejde på hen-
des hjemmeside: www.dencher.dk  

Det sidste års tid har de forskelli-
ge udstillere i Kulturcenteret holdt 
fernisering i forbindelse med Kul-
turcaféens brunch-arrangementer 
for at tiltrække lidt flere besøgen-
de. Desværre er det stadig meget  
få, som lægger vejen forbi galleriet i foyeren.  

Pga. den ringe tilslutning har vi nu besluttet, at det er op til de enkelte udstillerne, om de vil holde et ar-
rangement i forbindelse med åbningen af deres udstilling. Vi ved, at rigtig mange jo nyder vores udstillin-
ger, når de besøger Kultur– og idrætscenteret i hverdagen.  Og vi kan kun opfordre til, at man giver sig tid 
til at kigge sig omkring både i foyeren og på 1. salen, når man går forbi. 

Da Ulla jo har udstillet og holdt fernisering før, har hun besluttet at springe over  denne gang. Ullas bille-
der vil man således kunne glæde sig over fra d. 5. marts og indtil slutningen af april.  
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

● Elektroninsk fejlfinding 
● Computertest
● 4 hjuls-udmåling 
● Klargøring til syn
● Aircon 
● Klima

 

 

 
● Autoteknik 
● Rep. af rustskader
● Forsikringsskader 
● Glasskader
● Omsyn, eget værksted 
● Tectrol undervognsbeh.

Service Partner

 
Østergade 60-62 · 5881 Skårup
Lige overfor Skårup Skole
Mobil Jan Nielsen 24 47 88 89
www.autocentrum.dk

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Malermester
Flemming Jönsson
Skårup Vestergade 28
5881 Skårup
Tlf. 21 68 92 55
E-mail: malerfj@mail.dk
www.malerfj.com

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 16.30 - 17.30
Kontor telefon:  62 23 22 04
Fax:   62 23 22 45
Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

        Jesper 22 25 61 30
                      Kurt 40 16 77 80
               www.murermesteren.dk
                 GODT HÅNDVÆRK

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

Biltlf. 20 87 62 70
Mail: Skaarupvinduspolering@Yahoo.dk
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 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

 Jeg kigger gerne forbi og giver  
et uforpligtende tilbud på 
hvordan jeg kan hjælpe. 

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

1 felt
Pris:  3345,- 

pr. år
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Portræt af en sponsor.

Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert.
Indscannet tryk lavet af: TRYKOGPRINT.DK

Her i slutningen af januar 2017 er Henning og
jeg taget på besøg hos Per Lundager Hansen, 
der er indehaver af firmaet 
MultiExpertenfyn.dk. Per har været sponsor i 
bladet ”Folk og Fæ”, siden han for et år siden 
startede sin egen selvstændige virksomhed, og
på denne lørdag har vi en aftale om at høre 
lidt om hans liv, arbejde og så samtidig møde 
familien, der betyder rigtig meget i hans liv. 
Det er en dejlig solfyldt eftermiddag, at vi 
møder Per og hans kone Yvonne og datteren 
Nanna samt familiens hund, Eddie, i det 
dejlige hjem på Åbyvænget 4 i Skårup. 
Sønnen Ebbe, der er 15 år, var ikke til stede 
ved interviewet og er derfor ikke med på 
billederne.
Hvilken faglig baggrund har Per Lundager 
Hansen? Ja, han har 30 års erfaring indenfor 
radio- og TV branchen og startede tilbage i 
1985 som arbejdsdreng hos TV doktoren a/s i 
Tved. Per har altid interesseret sig for 
elektronik, og det var helt naturligt for ham at 
vælge en uddannelse som radiomekaniker. 
Der skete så meget nyt indenfor TV sektoren, 
og Per fandt det interessant, lærerigt, ja tilmed
hyggeligt at arbejde med elektronik. På 

hjemmesiden MultiExpertenfyn.dk er der en
god firmaprofil, hvor man kan læse alt om, 
hvor Per har været ansat, siden han i 1987 
kom i lære som radiomekaniker.
I december 2015 startede Per sit eget firma.
Han valgte at blive selvstændig på dette 
tidspunkt, fordi han følte, der var et udækket 
marked, blandt andet med at kunne hjælpe 
folk med at indstille deres TV igen, når You 
See og Stofa lavede ændringer i TV-
kanalerne. Forud gik der et halvt år, hvor 
tanken om at være selvstændig blev modnet 
og alt kom på plads. Per står selv for regnskab
og bogføring. Han har en kammerat, som er 
uddannet revisor, og denne bekendt har 
hjulpet Per i gang med regnskabsføringen. Per
havde erfaring fra det tidligere firma 
vedrørende faktureringsarbejde. Det er hårdt 
benarbejde at starte en selvstændig 
virksomhed, fortæller Yvonne og Per, mens vi
sammen drikker en kop kaffe i familiens 
hyggelig køkkenalrum, men de er begge glade
for beslutningen og har fået god hjælp af 
deres venner og Yvonnes far. Det har givet 
familien mere tid sammen, og Per er glad for 
selv at kunne planlægge sin arbejdsdag. Det 
kan godt være, at der er lange dage, men der 
er også frihed ind i mellem, og det nyder både
han og familien. Ja, Yvonne siger, at hun 
synes, det er hyggeligt, at Per har sin 
arbejdsplads på matriklen. Det har givet mere 
frihed. 

Yvonne, Per og Nanna i haven. 

Per og Yvonne blev gift i år 2000. I 2001 kom
deres søn Ebbe til verden. Dengang boede den
unge familie i en andelsbolig på Christianshøj
i Svendborg, men både Yvonne og Per havde 
en drøm om at bygge eget hus, og i 2003 var 
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de den første familie, der fik opført et hus på 
Åbyvænget. Huset blev bygget af et 
byggefirma, men meget af arbejdet lavede 
familien selv, blandt andet det fine værksted 
og carporten har de selv lavet. I 2005 blev 
datteren Nanna født. 
Nogle læsere ved måske, at Pers forældre 
havde Vejstrup Bryggeri fra 1980 og en 
række år frem. Per tilbragte således sin 
ungdom i Vejstrup og fik her en række gode 
skolekammerater og venner, som han senere 
som voksen startede De Store Kanoners 

klub sammen med. Formålet med klubben er 
et stærkt engagement i Vejstrup sogn og at 
styrke broderskabet. Er læseren interesseret i 
denne klub gå da ind på 
http://destorekanonersklub.dk/  og læs mere. 
Yvonne er uddannet ergoterapeut og arbejder 
indenfor Svendborg Kommune. Både hun og 
Per giver udtryk for, at familie, venner og det 
sociale samvær med andre spiller en vigtig 

rolle i familiens liv. De fortæller, at de 
sammen med andre ivrige motionister i 
Skårup var med til at starte Skårup 

Roadrunners for 8-9 år siden.
Det har givet meget i social sammenhæng for 
dem begge, og Yvonne fortæller begejstret 
om de arrangementer, der laves i løbet af året.
Der er blandt andet en tradition for at løbe den
24. december og her slutte af med et glas 
gløgg. Den 31. december sluttes løbet af med 
et glas champagne og badning ved stranden i 
Åbyskov. 
Per fortæller, at det tryk, der er på hans 
firmabil, og de reklametryk, han har fået lavet
til nuværende og kommende kunder, er lavet 
af firmaet TRYKOGPRINT.DK i Skårup, og 
beder os om at skrive her i bladet, at Anja og 
Rolf giver en superservice, og de er begge 
meget kreative. 

Per laver reparationer i sit værksted.
                              

Per foran sin værkstedsbil. 

Per og Eddie nyder at være sammen i fritiden.

Per, Yvonne og Nanna sammen på en dejlig 
januardag i 2017.
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Skårup   Borgerforening 
- søger   bestyrelsesmedlemmer..  

 
Torsdag   d.   23.   marts   kl.   19.00    afholder   Skårup   Borgerforening   sin   årlige 
generalforsamling   i    Pensionisthuset .   I   den   forbindelse   håber   vi   at   se   mange   af 
jer   borgere   fra   Skårup   og   omegn.   Der   vil   blive   mangel   på   bestyrelsesmedlemmer, 
da   vi   pt.   mangler   suppleanter   og   ét   af   bestyrelsens   medlemmer   i   år   har   valgt   at 
trække   sig.   Hvis   du   ikke   er   klar   over,   hvilken   funktion   Borgerforeningen   har,   så 
er   det   nu,   du   skal   læse   med   og   få   en   ide   om,   hvad   det   indebærer   at   være 
medlem   af   Skårup   Borgerforening. 
 
Skårup   Borgerforening   står   for   mange   af   de   tilbagevendende   initiativer   og 
arrangementer   i   Skårup.   Det   er   en   forening,   som   har   eksisteret   siden   1958   og 
som   er   med   til   at   bevare   mange   af   traditionerne   i   byen. 
 
Borgerforeningen   står   bl.a.   bag   nedenstående   initiativer: 
 
Medlemskort :   Ingen   arrangementer   uden   en   vis   form   for   økonomisk   støtte. 
Derfor   er   det   nødvendigt   med   opbakning   fra   sognets   borgere,   via   medlemskort. 
Vi   har   nogle   gode   hjælpere,   som   tager   ture   i   Skårup   og   omegn   for   at   sælge 
medlemskort,   men   også   bestyrelsen   hjælper   her,   så   alle   får   et   besøg,   hvis   de 
ikke   allerede   har   købt,   så   de   får   muligheden   for   at   købe   et   medlemskab. 

 
Fastelavnsfest:    Skårup   Borgerforening   afholder 
hvert   år   fastelavnsfest   til   glæde   for   de   mange 
børn   i   sognet.   I   år   foregår   det   søndag   d.   26. 
februar   kl.   14.00   i   Skårup   Kulturcenter.  
Dagen   før   fastelavnsfesten   laves   der,   med   hjælp 
fra   trofaste   frivillige,   indsamling   i   Skårup   og 
omegn,   så   det   er   muligt   at   fylde   tønderne   med 
lækkerier   og   uddele   præmier   til 
Kattekonger/-dronninger   og   bedst   udklædte 
deltagere.   Vi   gør   klar   om   formiddagen   og 
deltager   i   arrangementet,   hvor   enkelte   af   os 
sælger   kaffe,   the   og   fastelavnsboller. 
 
 

Badebro   i   Skårupøre :   Borgerforeningen   sørger   for   at   opsætte   badebroen   i 
Skårupøre   i   sommerperioden   og   nedtage   den,   når   sommeren   går   på   hæld. 
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Flagallé:    Når   St.   Bededag   oprinder   og   de   mange 
familier   rundt   omkring,   gør   sig   klar   til   konfirmand- 
-ernes   store   dag,   sørger   Borgerforeningen   for   at 
der   på   behørigt   vis   flages   i   byen.   Flagene   sættes   op 
om   morgenen   og   tages   ned   sent   på   eftermiddagen. 
Der   kan   også   i   enkelte   andre   anledninger   være 
anledning   til   flag,   som   da   der   blev   afholdt   OL   for 
de   ældre,   men   flagning   for   konfirmanderne   er   en 
mangeårig   og   tilbagevendende   tradition. 

 
 
Bustur   for   medlemmer :   Sidste   år   arrangerede 
vi   en   medlemstur   til   Cirkus   Summarum   til   stor 
glæde   for   mange.   Det   er   hensigten,   at   vi 
fremover   vil   forsøge   at   arrangere   en   årlig 
sommertur   for   medlemmerne.   Har   du   forslag 
til   hvor   turen   skal   gå   hen,   så   kom   endelig   med 
dem. 
 

 
Juletræer :   Hvert   år,   dagen   før   1.   advent, 
sætter   vi   juletræer   med   lyskæder   op   rundt 
omkring,   så   de   kan   stå   og   bidrage   til   den   gode 
julestemning   i   december   mdr.   Juletræerne 
nedtages   d.   31.   december   og   de   sidste   par   år 
er   de   blevet   givet   videre   til   Skårup   Børnehus 
til   leg   og   morskab   for   børnene,   når   de   vendte 
tilbage   efter   juleferien. 

 
Juletræsfest:    Traditionen   tro   afholdes   der 
hvert   år,   den   anden   søndag   i   december, 
juletræsfest   med   julemand,   nisser,   dans, 
lotteri   og   godteposer.   I   den   forbindelse   samles 
der   forinden   sponsorgaver,   så   lotteriet   kan 
afholdes.   Der   laves   dekorationer   til   bordene, 
pakkes   godteposer   og   sponsor-gevinsterne 
fordeles   på   det   forskellige   lotterifarver   .   På 
selve   dagen   mødes   vi   om   formiddagen   og   gør 
klar   til   arrangementet.   Der   sættes   borde   op 
og   juletræet   rejses   og   pyntes   -   ofte   med 
hjælp   fra   børn,   som   er   i   Kulturhuset   den   dag. 



20

Derudover :   Udover   de   førnævnte   ting,   står   Skårup   Borgerforening   også   for   leje 
af   telte   til   fest,   flagstænger,   stativer   til   æresporte   og   lyskæder. 
 
Borgerforeningen   er   en   forening   med   et   fællesskab   og   en   lyst   til   at   bevare 
traditionerne   og   hyggen   i   Skårup   Sogn.   Der   afholdes   møder,   når   det   er 
nødvendigt   og   under   hyggelige   rammer.   Om   sommeren   er   der   ikke   den   store 
mødeaktivitet,   mens   der   i   november   -   februar   er   både   jul,   medlemskort   og 
fastelavn   at   arrangere. 
 
Har   du   lyst   til   at   være   en   del   af   dette   og   lyst   til   at   bidrage   til   at   opretholde 
traditioner   og   arrangementer,   eller   har   du   blot   lyst   til   at   vise   din   støtte,   så   mød 
op   til   generalforsamlingen   tirsdag   d.   23.   marts   kl.   19.00   i   Pensionisthuset. 
 

Mvh.   Skårup   Borgerforening 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Generalforsamling 
   i   Skårup   Borgerforening 

Torsdag   d.   23.   marts   2017   kl.   19.00   i   Pensionisternes   Hus. 
 
 
Dagsorden 
 
Punkt   1.      Valg   af   dirigent 

Punkt   2.   Valg   af   2   stemmetæller. 

Punkt   3.   Formandens   beretning      for   året. 

Punkt   4.   Aflæggelse   af   regnskab   ved   kassereren 

Punkt   5.   Indkommen   forslag      (skal   være   formanden   i   hænde   8   dage   før). 

Punkt   6      Valg   til   bestyrelsen 

Punkt   7   Valg   af   suppleanter 

Punkt   8   Valg   af   revisor 

Punkt   9.   Valg   af   revisorsuppleant 

Punkt   10   Fastsættelse   af   kontingent   for   året   2o18. 

Punkt   11.   Eventuelt. 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter

SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.
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SuperBrugsen og OK støtter igen Skårup Idrætsforening

Det er en meget glad ”Basse”, der modtager den flotte check på    22.036,70 kr. 

af brugsuddeler Paw Henriksen fra OK benzin og SuperBrugsen i Skårup. - Støtten kommer fra  

alle dem, der har et OK benzinkort, hvor der er påtegnet, at OK og SuperBrugsen indbetaler et  

antal ører til SIF, for hver liter benzin eller disel, der bliver solgt fra OK tanken i Skårup.

”Basse” opfordre mange flere til at få et OK benzinkort for derved at støtte den lokale  

idrætsforening, der i dag har ca. 1100 medlemmer – hvoraf ca. 600 er børn.

Og så til noget helt andet …....... også fra SuperBrugsen i Skårup !

Knud Henning blev ansat som lærling lige efter, den nye Skårup Brugs blev bygget.

Nu går han på pension og siger farvel og tak ved en reception, hvor alle er velkommen.

Fredag d. 31. marts kl. 14 - 17
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Borgerforeningens   Støtter 
- søger   bestyrelsesmedlemmer  

 
Borgerforeningens   støtter   holder    generalforsamling   torsdag   d.   23.   marts   i 
Pensionisthuset    i   forlængelse   af   generalforsamlingen   for   Skårup 
Borgerforening.   Bestyrelsen   består   af   7   bestyrelsesmedlemmer,   hvoraf   flere   i 
år   ønsker   at   trække   sig.   Foreningen   har   derfor   brug   for   nye   kræfter   for   at 
kunne   fortsætte   som   forening. 

Borgerforeningens   Støtter   er,   som   navnet 
afslører,   en   støtteforening   for   Skårup 
Borgerforening,   og   står   bag   det   bankospil 
som   fredag   i   de   lige   uger   afholdes   i   Skårup 
Kultur-   &   Idrætscenter.  
Som   bestyrelsesmedlem   vil   du   være   en   del 
af   kræfterne   bag   bankospillene,   som 
sørger   for   at   disse   kan   afvikles   til   glæde 
for   de   mange   bankospillere,   som   trofast 
gæster   disse   spil   hver   anden   fredag. 

 
Borgerforeningens   støtter   møder   op 
kl.   17.15   (fredag   i   de   lige   uger)   og 
stiller   borde   op   i   hallen   og   sælger 
efterfølgende   kort   og   diverse 
tillægsspil   til   aftenens   spil.   Vi   skiftes 
til   at   være   “på   gulvet”   og   tjekke 
bankoplader   og   dele   gevinster   ud,   så 
oftest   vil   du,   som   medlem,   kunne 
deltage   i   bankospillet.   Sammen 
hjælpes   vi   ad   med   at   afvikle   spillet 
og   efterfølgende   rydde   op   og   pakke 
sammen.  
Der   er   altid   en   tår   at   drikke,   6   gratis   kort   hvis   du   spiller   og   en   hyggelig   snak   før 
og   efter   spillene,   hvor   praktiske   ting   også   kan   vendes.   Derfor   kan   de   reelle 
bestyrelsesmøder   begrænses   til   1-2   gange   om   året. 
 
Har   du   lyst   til   at   være   en   del   af   teamet   bag   de   populære   bankospil   og   lyst   til   at 
være   med   til   bibeholde   disse   hyggelige   fredage,   så   kom   til   generalforsamlingen 
og   støt   op   om   foreningen. 
 

Mvh.      Borgerforeningens   Støtter  



24

Skårup   Borgerforening   afholder 
 

FASTELAVNSFEST 
 

Søndag   d.   26.02.17   kl.   14-17   i   Hallen  
 
Kom   og   vær   med   til   at   slå   katten   af 
tønden,   hvad   enten   du   er   barn   eller 

voksen   og   køb   en   god   kop   kaffe   og   en 
lækker   fastelavnsbolle.  

 
Der   er   selvfølgelig    præmier    til 

kattekonger   og   katte   dronninger,   men 
også   til   bedst   udklædte   børn   og 

voksne.   Så   kom   og   vær   med! 
Det   koster   kun   en   20’er   pr.   barn. 

 
 

 

FASTELAVNSOPTOG 
 

 
Lørdag   d.   25.   februar   9-16   samler   vores    SØDE    og 
RARE    klovne   ind   ved   det   årlige   fastelavnsoptog,   så 
vi   kan   fylde   tønderne   med   godter   om   søndagen   og 
præmiere   bedst   udklædte. 
 
Tag   godt   imod   dem   -   det 
kan   være,   de   giver   en 
karamel   ;-) 
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GYMNASTIK-
OPVISNING  
 
I Skåruphallen 
 
Lørdag den 25. marts 2017 
Kl. 13-17 
ENTRÉ 
Voksne: 40,- 
Børn (u. 18): gratis   

Dørene åbnes kl 12:30 

 

	   	  

 
 
Hold på gulvet: 

Babygym 
Spring-Knægte 
Familieholdet  
Gymnastik og danse piger 
Spring og rytme piger 
Spring- og parkour drenge 
Mini-junior mix 
Dance 
Herreholdet 
 
 

Gæstehold: 
Teamgym Bellinge -
juniorpiger  
Frauge parkour  
SG dans 3	  
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     den sjoveste sveder...

 Kidsvolley  er et specialudviklet volleyspil for de 6-12-årige, hvor drenge og piger 
gradvist lærer de forskellige principper i volleyball. Holdene er blandede så piger og 
drenge spiller på samme hold.
Kidsvolley er helt genialt koncept, som udvikler sig i takt med børnenes naturlige 
motorik, dvs at børnene ikke bare lærer de slag og kast som de voksne bruger, men 
træner det helt grundlæggende som at gribe og kaste og derfor lærer de hurtigt og 
får en fornemmelse af succes og hvem motiveres ikke af det.:-) 

Level 0 er for børn der går i første klasse eller under..ned til 6 år
Level 1 er for børn i 2.klasse eller under.
Level 2  er for børn i 3. klasse eller under
Level 3 er for børn i 4 klasse eller under
Level 4 er for børn i 5 klasse eller under

I Skårup Volleyklub, spiller vi  Kidsvolley på forskellige levels.. .. og vi kunne så godt 
tænke os at være flere..

Hvis du er mellem 6-
12 år og har lyst til 
at prøve at spille 
KidsVolley, så kig ned 
i Skåruphallen.
 Level 0-2 spiller 
mandag kl. 15.30-
16.45. Level 3-5 
mandag 15.45-17.00 
og onsdag 16.00-17.15.... så kan du være med til en træning og se om du kunne tænke 
dig at være en del af et sjovt og udviklende spil.. Der kræves ikke noget særligt 
udstyr til opstart... bare et par indendørssko. Senere vil knæbeskyttere være   
nødvendige.

Vi deltager i så mange stævner som vi kan komme til... og det 
er virkelig sjovt, lærerigt og nervepirrende... Billedet til 
venstre er fra Pokalfinalerne før jul, her stillede vi med 3 
Kidsvolleyhold og fik 3 pokaler med hjem. Til stævner laver 
trænere holdene. Til de ”alm” stævner prøver vi hold af på 
tværs af alder og niveau og til Fyns Mesterskab og 
Pokalfinaler stiller vi med de stærkeste hold vi kan..
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Til træning varmer vi op med målrettede øvelser, træner motorik, teknik, spiller 
kampe og snakker om holdånd og 
rigtig meget andet:-)
.. Vi har stor forældreopbakning 
og vi følges ad til stævner. Nogle 
gange inviterer vi forældrene 
med til at spille og det er rigtig 
hyggeligt.

 Hvis du vil vide mere om Kidsvolley i Skårup, er du velkommen til at ringe eller bare 
møde op i Skåruphallen på ovennævnte tidspunkter. Der er plads til alle uanset alder 
og niveau, det vigtigste er at man har lyst til at spille volley.

Mange hilsner
fra spillere og trænere
Anne mobil: 40927955 og Berit mobil: 24886830(level 0-2)
Jacob mobil: 61263936 og  Per  (level 3-5) 

Tekst; Berit 
Jensen

Foto; Berit 
Jensen 
og
Allan Brunu 
Hansen 
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

Tømrermestre K-K Nielsen ApS
v/ Ken Bunch-Nielsen

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

er det dig eller skat, der styrer? få orden i tingene med os

Din partner – hele vejen

Dansk Revision Svendborg 
statsautoriseret revisionsaktieselskab
norgesvej 2, 5700 svendborg · tlf. 62 20 18 18
svendborg@danskrevision.dk

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

� Inde/Ude
� Filt/Glasvæv
� Tapet/Dekoration

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 - www.brdrfolkmann.dk

Kerstin Halberg
Vejstrupgaards allé 1     5882 Vejstrup
Tlf: 53 38 12 34      Kerstin@vgvet.dk

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00  
i Pensionisthuset, Stationsvej 10, Skårup. 

 
Foredrag om Skårup Sogn set fra luften 

Arr: Skårup Lokalhistorisk Arkiv og Skårup Borgerforening 
Foredragsholder: Richard Sørensen 

 
Skårup Borgerforening og Skårup Lokalhistorisk Forening inviterer 
igen i år til foredrag, også i år er det Skårup sogn set fra luften.  
 
Denne gang starter vi nede fra stranden, hen ad Skårupøre Strandvej 
– Aspedam og op mod Skårup ad Dalmosevej – Ågårdsvej – 
Vængemosevej - Øster Åby og slutter af med en del af Skårup by.  
 
Richard Sørensen vil fortælle om billederne undervejs, som er 10. 
gang sammen med Skårup Borgerforening. 
Skårup Borgerforening er vært ved en kop kaffe og brød i pausen 
 
Som altid er arrangementet gratis. Kom i god tid der plejer at være rift 
om pladserne.                                                 
 

   

 
 

Venlig hilsen 
 

Skårup Lokalhistoriske Arkiv 
og  

Skårup Borgerforening 
 

Parti fra Vængemosen Øster Aaby 

Tiger Moth 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tage	  Liljenstrand.	  

Richard	  Sørensen.	  Lokalhistorisk	  Arkiv	  2017.	  

Jeg	  har	  mødt	  mange	  vagabonder,	  eller	  sprittere,	  som	  nogen	  kaldte	  dem.	  Det	  skyldes	  
at	  jeg	  som	  knægt	  opholdt	  mig	  rigtig	  mange	  timer	  på	  Rødegård,	  som	  var	  
vagabondernes	  foretrukne	  sovested	  her	  i	  byen,	  samt	  at	  de	  altid	  kunne	  få	  lidt	  mad	  
hos	  mine	  forældre	  som	  var	  nabo	  til	  gården.	  Engang	  havde	  Skårup	  besøg	  af	  en	  helt	  
anderledes	  vagabond,	  for	  flere	  år	  siden	  fandt	  jeg	  et	  billede	  af	  ham	  på	  arkivet,	  og	  for	  
præcis	  et	  år	  siden	  havde	  jeg	  
en	  efterlysning	  i	  avisen.	  Der	  
var	  kun	  èn	  person	  ud	  over	  
mig	  selv	  som	  huskede	  hans	  
besøg	  her.	  Det	  drejede	  sig	  
om	  en	  person	  ved	  navn	  Tage	  
Liljenstrand,	  som	  gæstede	  
parkerings	  pladsen	  ved	  
Skårup	  Kro,	  hvor	  han	  og	  
hans	  trækdyr	  sov	  i	  den	  
gamle	  stald	  en	  nat,	  og	  så	  var	  
han	  væk	  igen.	  Heldigvis	  var	  
der	  en	  person	  der	  
fotograferede	  optoget,	  og	  det	  er	  det	  billede	  vi	  ser	  her,	  med	  børn	  fra	  Skårup	  omkring	  
sig.	  Efter	  det	  havde	  været	  i	  avisen	  fik	  jeg	  9	  henvendelser	  fra	  folk	  i	  avisens	  område,	  
og	  jeg	  lovede	  de	  forskellige	  at	  lave	  en	  lille	  historie,	  hvis	  der	  kom	  så	  meget	  stof	  at	  det	  
kunne	  lade	  sig	  gøre.	  Nogen	  skriver	  også	  at	  de	  ikke	  har	  set	  manden	  drikke	  spiritus,	  
som	  andre	  vagabonder	  gjorde.	  

Vi	  er	  sidst	  i	  1950erne	  jeg	  var	  12-‐13	  år	  og	  selvfølgelig	  henne	  og	  se	  hvad	  det	  var.	  På	  
billedet	  fra	  kroen	  er	  dyrene	  allerede	  kommet	  i	  husly,	  men	  heldigvis	  har	  jeg	  fået	  et	  
billede	  med	  dyrene.	  Jeg	  husker	  vognen	  som	  en	  mini	  udgave	  af	  en	  campingvogn,	  der	  
var	  vand	  i	  en	  dunk	  med	  tappehane,	  og	  gasblus	  til	  madlavning	  og	  så	  kunne	  Tage	  ligge	  
i	  den	  om	  natten.	  Som	  trækdyr	  havde	  han	  en	  gedebuk	  og	  en	  Sankt	  Bernhards	  hund.	  
Jeg	  var	  på	  Rødegård	  for	  at	  skaffe	  et	  par	  roer	  til	  geden,	  og	  andre	  var	  hos	  en	  af	  byens	  
slagtere	  for	  at	  skaffe	  et	  kødben	  til	  hunden.	  Til	  gengæld	  fortalte	  Tage	  historier	  fra	  
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sine	  vandringer	  rundt	  i	  
den	  store	  verden,	  for	  
han	  vandrede	  virkelig	  
rundt	  også	  udenfor	  
Europa.	  Det	  med	  at	  
fortælle	  historier	  er	  der	  
flere	  der	  skriver	  om,	  altid	  
var	  der	  samlet	  folk,	  men	  
han	  fortalte	  helst	  til	  
børn.	  Billedet	  med	  
dyrene	  har	  jeg	  fået	  fra	  
Ove	  på	  Tåsinge,	  det	  er	  
taget	  i	  Lundby	  hvor	  Oves	  
far	  var	  smed.	  Det	  er	  Oves	  søster	  og	  en	  nevø	  der	  har	  fået	  lov	  til	  at	  blive	  fotograferet	  
ved	  køretøjet.	  Jens	  fra	  Oure	  husker	  ham	  bl.a.	  fra	  et	  ugeblad	  og	  en	  avis,	  hvor	  han	  fik	  
omtale	  fordi	  han	  ville	  forære	  fyrstinde	  Grace	  Kelly	  i	  Monaco	  en	  ged,	  men	  han	  fik	  ikke	  
audiens	  hos	  fyrstinden.	  Jens	  sejlede	  med	  skoleskibet	  Fenja	  Dan	  og	  mødte	  Tage	  
Liljenstrand	  i	  Le	  Havre	  i	  Nordmandiet,	  han	  holdt	  til	  ved	  den	  norske	  sømandskirke	  og	  
havde	  masser	  af	  børn	  omkring	  sig.	  Præsten	  havde	  set	  sig	  sur	  på	  ham,	  men	  Tage	  
brugte	  enhver	  lejlighed	  til,	  at	  minde	  præsten	  om	  Guds	  bud	  om	  omsorg	  og	  
næstekærlighed,	  og	  om	  at	  ”lade	  de	  små	  børn	  komme	  til	  mig”	  Vagabonden	  tog	  dog	  
imod	  et	  måltid	  mad	  på	  skoleskibet,	  og	  delte	  også	  her	  ud	  af	  sine	  historier	  fra	  sin	  
vandring.	  

Fra	  Rudkøbing	  huskes	  han	  med	  mange	  børn	  omkring	  sig	  og	  en	  masse	  sjove	  historier.	  
Finn	  i	  Kirkeby	  har	  også	  hørt	  mange	  historier	  omkring	  1960.	  En	  enkelt	  husker	  han	  
endnu,	  det	  var	  om	  dengang	  Tage	  blev	  fanget	  i	  en	  snestorm	  i	  Pyranæerne,	  og	  han	  og	  
dyrene	  var	  ved	  at	  dø	  af	  sult	  og	  kulde.	  Både	  i	  Kirkeby	  og	  Oure	  fik	  han	  sin	  vogn	  
repareret	  hos	  lokale	  håndværkere.	  Da	  han	  fik	  repareret	  sin	  vogn	  hos	  Børge	  
mekaniker	  i	  Oure,	  fortalte	  Tage	  at	  han	  gerne	  ville	  skrive	  en	  bog	  med	  titlen	  Barnesmil	  
på	  vejen,	  den	  er	  nok	  ikke	  blevet	  til	  noget,	  jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  ikke	  finde	  den.	  Erik	  fra	  
Svendborg	  husker	  ham	  fra	  Nyborg	  hvor	  han	  havde	  slået	  lejr	  ved	  en	  fodboldbane,	  og	  
mener	  at	  han	  flere	  år	  efter	  så	  ham	  igen,	  nu	  kørende	  på	  en	  Velo	  knallert	  og	  med	  telt.	  
Fra	  Anker	  i	  Bagenkop	  blev	  jeg	  gjort	  opmærksom	  på	  Kniplev	  marked	  ved	  Åbenrå,	  
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hvor	  Anker	  husker	  ham	  fra	  flere	  markeder.	  Han	  skriver	  bl.a:	  Tage	  Liljenstrand	  
dukkede	  op	  hvert	  år	  på	  Kliple	  Mærken	  (sønderjysk)	  Der	  var	  forskellige	  måder	  han	  
kunne	  lave	  en	  skilling	  på.	  Han	  kunne	  bl.a.	  få	  sin	  gedebuk	  til	  at	  skide	  på	  kommando	  til	  
stor	  moro	  for	  markedsgæsterne.	  Mange	  gange	  om	  dagen	  og	  imod	  et	  beskedent	  
honorar	  forstår	  sig.	  Og	  så	  var	  han	  en	  fantastisk	  fortæller.	  Folk	  stak	  ham	  en	  skilling	  
for	  disse	  dejlige	  historier.	  Han	  var	  meget	  anderledes	  end	  spritterne,	  som	  vi	  kaldte	  
dem,	  de	  farende	  svende.	  Citat	  slut.	  Jeg	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  arkiver	  ved	  Åbenrå,	  
og	  fra	  det	  sønder	  jyske	  har	  jeg	  modtaget	  4	  billeder	  taget	  i	  Stubbæk.	  Flere	  personer	  
dernede	  kan	  godt	  huske	  manden,	  men	  der	  er	  ikke	  kommet	  flere	  oplysninger	  selvom	  
det	  har	  været	  i	  årsskriftet	  for	  området.	  Dernede	  har	  de	  dateret	  billederne	  til	  1962,	  
der	  er	  nemlig	  personer	  på	  billederne	  som	  er	  med	  i	  arkivarbejde	  i	  dag.	  

	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  gamle	  stald	  på	  Skårup	  Kro	  ca.	  1958.	  
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85. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JANUAR - MARTS 2017 

Skårup
Kirke    Sogn

ASKEONSDAG – fasten begynder.
Når dette nummer af kirkebladet udkommer, er vi i kirkeåret på vej mod fasten. Fasten er forbe-
redelsestiden før den vigtigste kristne fest som ikke er julen, som mange tror, men påsken. Det 
blev i sin tid bestemt, at fasten skulle vare i 40 dage og begynde askeonsdag, som i år falder d. 1. 
marts lige efter fastelavns søndag.  I gamle dage begyndte en bods-og - omvendelsesperiode fra 
denne dato, og her fik de, der havde syndet, strøet aske på hovedet. Derefter blev de symbolsk 
drevet ud af fællesskabet, for så igen at blive optaget skærtorsdag (”skær” betyder netop at blive 
ren, at være renset). Selvom det ikke foregår på den måde i offentligt regi længere, giver det alligevel 
god mening. For vi har jo altid lov at ransage vort eget indre. Mon ikke vi har det til fælles med 
fortidens mennesker, at det aldrig er særlig sjovt at skulle indrømme sine fejl, og vi sætter det da 
heller ikke  straks i avisen eller begynder at udbasunere det til højre og venstre eller skynder os 
at lægge det ud på Facebook, hvor meget vi har jokket i spinaten eller gjort andre fortræd. 
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Det falder os nemmere at skrive om alle de 
andres dumheder. Men egentlig er askeonsdag 
tænkt som den dag, hvor der er plads til at tæn-
ke over alle de mange ting, som vi har fortrudt, 
og hvor vi har lov at bære det hele frem for 
Gud. Gud tager dernæst byrden fra mig og giver 
mig tilgivelse og mulighed for at leve et nyt liv 
på nye vilkår nemlig på tilgivelsens vilkår. Som 
Gud tilgiver os, skal vi gå ud og tilgive hinanden. 
Kan man tilgive, er man fri; fri for forurettelser, 
hævntørst og bitterhed. Askeonsdag får jeg altså 
lov til at håbe og tro på, at jeg er tilgivet, og at 
jeg bliver mødt af Guds nåde og barmhjertig-
hed og forsoning. At gøre bod er ikke først og 
fremmest at blive et bedre menneske ved at tro, 
at man nu er færdig med at begå dumheder. Det 
er at vende sig mod Gud. Det er nemlig ikke mu-
ligt for nogen af os at blive perfekte. Udtrykket 
”bod og bedring” handler derfor om at vende sig 
om mod Gud og stole på ham.        HFH

Fugl Føniks som i døden fortæres af flammer 
for at rejse sig igen som forynget af asken, har 
rødder helt tilbage til egyptisk solkult, men er 
i Norden blevet kendt fra 1100-tallet både i 
litteraturen og i billedkunsten. At genopstå som 
Fugl Føniks af asken er i dag et udtryk for , at 

noget genopstår efter nederlag eller ødelæggelse. 
Oplagt genopstandelsesmotiv som de kristne 
kirkefædre derefter greb og sleb til! 

STILLE KIRKE
Nyd en fredfyldt stund i kirken med stemnings-
fuld musik på orgel og klaver. Kirkens organist 
Rasmus Grønborg spiller. Tænd et lys for dem, du 
har mistet eller nyd blot en afstressende stund 
med behagelig musik. Der vil være en kop kaffe 
eller te i våbenhuset, man kan tage med ind i 
kirken. Man kan komme og gå som man vil.
Onsdag 8/3 kl. 17.00 - 18.00
Onsdag 5/4 kl. 17.00 - 18.00
Onsdag 3/5 kl. 17.00 - 18.00

FYRAFTENSFOREDRAG 
MED PETER BASTIAN                                                                                                     
Torsdag den 16. marts kl. 17 i Kirkeladen 
De fleste vil være bekendt med, hvem Peter 
Bastian er, da han på mange forskellige måder 
har gjort sig bemærket igennem en årrække. 
Udover at være kendt som en dygtig musiker 
og som medlem af den danske blæserkvartet 
og medlem af multimusikgruppen Bazaar, hvortil 
han har komponeret flere musikstykker, er Peter 
Bastian også kendt som forfatter og foredrags-
holder. Men det er nok ikke alle, der er klar over, 
at Peter Bastian blev døbt som 72 årig!! Peter 
Bastian havde i hvert fald ikke selv i sin vildeste 
fantasi forestillet sig, at han nogen sinde skulle 
vælge at blive døbt. Peter Bastian, der er vokset 
op i et socialistisk og ateistisk hjem, har dog altid 
været åndeligt søgende, og som han selv siger : ” 
Hvis der er nogen, der har siddet med smerte 
i knæene i meditationsstilling, så er det mig.” I 
2011 udkom så bogen ”Mesterlære – en livs-
fortælling.” I den bog tager han fat i sin samtid 
og giver med afsæt i sit eget liv som dreng, ung 
mand og voksen en kærlig og nådesløs karakte-
ristik af nutidens mennesker, nutidens dårskab 
og nutidens målløshed. 
Ønsker man at deltage i fyraftensforedraget, 
tilmelder man sig hos Jytte Philipsen på tlf.: 
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28316300 eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.
com  helst inden fredag d. 10. marts.
Det koster 50 kr. at deltage. Beløbet dækker 
også en sandwich og en øl/vand. 
Vi begynder kl. 17 og alle er hjertelig velkomne.    

STUDIEKREDS
Inden jeg tiltrådte som vikarpræst for Ida Fons-
bøl, der lige nu befinder sig i Irak som feltpræst, 
har jeg tilbragt 3 måneder i Libanon på studie-
orlov. Meningen var, at jeg som præst skulle 
deltage i nogle Mellemøst-studier om islam og 
kristendom på et protestantisk universitet i Beirut, 
hvor jeg også skulle bo. Her kom jeg til at op-
leve landets kultur så at sige indefra samt fik et 
indblik i de kristne kirkers situation i Mellem-
østen. Hvis man har læst Klaus Wiwels bog 
”Den sidste nadver” er Libanons historie langt 
fra lykkelig, selvom den måske begyndte sådan. 
De kristne Maronitter udgjorde oprindelig fler-
tallet, hvilket havde været medvirkende til, 
at Libanon havde været set på som et liberalt 
land og hvor øst og vest kunne mødes i gen-
sidig tolerance, indtil borgerkrigen brød ud og 
hele ideen om fredelig sameksistens lå i ruiner. I 
dag beskriver nogle af de kristne situationen 
i området som om de befinder sig i en afgangs-
hal i en lufthavn, selvom Libanon må betegnes 
som det mindst ufrie arabiske land i regionen. 
Mange kristne føler sig også svigtet af Vesten. 
Hvis der er interesse for en studiekreds, hvor 
jeg med afsæt i mit 3 måneders ophold i Libanon 

men med særlig læggen vægt på forskellene 
mellem islamisk farvede kulturer og kristne kul-
turer, er jeg åben og kan kontaktes på mail og/
eller tlf.nr : 21142964 Overskriften for studie-
kredsen kunne f.eks. være: ”Kristendommen er 
ikke bedre end islam” - eller er den? Herunder: 
Forskellen mellem Muhammed og Jesus/for-
skellen mellem islamisk lære og kristen lære/ 
forskellen mellem koranen og biblen/ forskellen 
mellem den islamiske og kristne verden. 
 Jeg vil lægge op til, at vi begynder efter påske, 
og at vi kan vælge en ugedag, hvor de fleste in-
teresserede kan, hvor efter vi kan aftale fra gang 
til gang hvornår og hvor længe vi vil mødes.

Helle Frimann Hansen.

Billedet viser Helle Frimann Hansen på besøg hos 
den tidligere ærkebiskop over Bagdad og Mosul, 
der slap levende fra en kidnapning af Islamisk Stat.
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Gudstjenester i Skårup kirke fra marts til juni 2017
Marts
Søndag d. 5. marts 1. s. i fasten kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Tirsdag d. 7. marts Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 12. marts 2. s. i fasten kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Torsdag d. 16. marts Fyraftensforedrag kl. 17.00 Peter Bastian
Søndag d. 19. marts 3. s. i fasten - Kirkekaffe kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 26. marts Midfaste  kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

April
Søndag d.  2. april Mariæ bebudelses dag kl. 11.30 Mai Bjerregaard Andersen
Søndag d. 9. april Palmesøndag kl.  10.00 Helle Frimann Hansen
Torsdag d. 13. april Skærtorsdag kl.  10.00 Helle Frimann Hansen
Fredag d. 14. april Langfredag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 16. april Påskedag Kim Thorsen medvirker på basun kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Mandag d. 17. april  Anden påskedag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 23. april 1. s. e. påske - Kirkekaffe kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 30. april  2. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Maj
Søndag d. 7. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Fredag d. 12. maj Bededag   KONFIRMATION kl. 9, kl. 11 & kl.13 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 14. maj 4. s. e. påske kl. 11.30 Mai Bjerregaard Andersen
Søndag d. 21. maj 5. s. e. påske - Kirkekaffe kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Torsdag d. 25. maj Kristi himmelfarts dag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 28. maj 6. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Juni
Søndag d. 4. juni Pinsedag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Mandag d. 5. juni 2. pinsedag musikgudstjeneste kl. 10.00 Skårups kirkemusikere og 
Helle Frimann Hansen

Søndag d. 11. juni Trinitatis søndag  kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 18. juni  1. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen
Søndag d. 25. juni  2. s. e. trin. - Kirkekaffe Kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Konst. sognepræst
Helle Frimann Hansen 
Sdr. Boulevard 58A, 5000 Odense C
Tlf. 62231112 / 21142964 ·  E-mail: hfha@km.dk
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 på kirke-
kontoret i præstegården. Tlf.: 62 23 11 12. E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·  Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  Verner Christensen ·  Tlf. 23 60 02 18

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Graver: Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73

Organist: Rasmus Grønborg ·  Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger: Erik Jakobsen ·  Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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NYT FRA DAMGÅRDSKLUBBEN.
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.

Mandag den 30. januar blev der afholdt 

generalforsamling i Damgårdsklubben. 

53 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Da både næstformand Anni Ellehauge og 

kasserer Grethe Skaarup Jørgensen efter 12 

års tro tjeneste i foreningen havde valgt at 

fratræde, var der spænding om hvorvidt, det 

ville lykkes at få nye medlemmer til at træde 

ind i stedet for. Det lykkedes til fulde.  og 

en stor tak skal lyde til de medlemmer, der vil

gøre et frivilligt stykke arbejde til glæde for 

andre beboere i sognet. 

I 2017 består bestyrelsen af:
Formand: Elsa Gam Hansen.
Kasserer: Ingrid Nielsen
Sekretær: Margit Løve Kølle.
Karen Schapiro.
Marianne Hansen.
Erik Knudsen.
Peter Rasmussen. 

Et udsnit af deltagerne ved den efterfølgende spisning. 

Formanden fortalte i sin beretning, at der i 

2016 havde været 749 medlemmer i 

Damgårdsklubben. Det var 80 medlemmer 

mere end i 2015. Formanden henstillede til de

fremmødte om at hjælpe med at skaffe nye 

indsamlere, chauffører og hjælpere til 

loppemarkedet, da arbejdet er lettere at bære 

jo flere skuldre, der løfter ”byrden”. I 2016 

har foreningen givet 72.000 kr. til 

Damgårdens beboere. Pengene er anvendt til 

en duo-elcykel, tre udflugter, penge til nye 

grill og blomster til forskønnelse og til glæde 

for beboerne på plejehjemmet. 

I vedtægterne for Damgårdsklubben i § 4 
under regnskab og revision blev et 

ændringsforslag vedtaget med stor tilslutning.

Der står, citat: ”Ved opløsning af foreningen 

indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, 

hvilke almennyttige institutioner foreningens 

aktiver skal tilfalde, og til hvilke formål 

aktiverne skal anvendes”.

Formanden rettede en stor tak til alle frivillige

hjælpere, uden hvis hjælp det ikke var muligt 

at gennemføre spillegilde, loppemarked og 

julemarkedet på Damgården. 

Forretten kyllingesalat med ananas er på vej.

Formanden Elsa Gam Hansen og den afgåede kasserer 

Grethe Skaarup Jørgensen får et tiltrængt hvil efter at 

have forberedt middag til alle fremmødte medlemmer 

af Damgårdklubben.
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Skårup Pensionistforening                                                  
Skårup Stationsvej 10                                                       
5881 Skårup 

 

 

                                             

Fantastisk musikeftermiddag med Helle Lynge                           Fællesspisning og foredrag med Ruth Espersen      

 

Næste arrangementer: 

Onsdag, den 22. februar kl. 18.00- Fastelavnsspisning                                                  Pris kr. 110,00                         
Underholdning af sangkoret HAVFRUERNE ( 35-45 damer + 3-4 musiker) under ledelse af Margit Kølle, 
Skårup. Tilmelding senest den 14. februar.  

Onsdag, den 8. marts kl.14.00 SeniorShoppen viser forårets modeller og farver      Pris kr. 40,00                   
Modeopvisning med lokale senior ”piger”. 

Onsdag, den 22. marts kl.16.00 Generalforsamling for alle 3 foreninger.                                  

 Gule ærter   med kogt medisterpølse, sprængt flæsk, kartofler og rødbeder                          Pris kr. 110,00                
Tilmelding senest den 15. marts, for dem der ønsker at deltage i spisningen. 

Onsdag den 5. april  kl. 11.45 fra Pensionisthuset. Forårstur ( ½ dags) Tåsinge rundt med middag 
på Hotel Bregninge Mølle.  Efter middagen kører vi rundt på øen, hvor vi bl.a.skal forbi Vornæs 
Skov helt ude ved kysten og videre til Tåsinge Vejle der en en af Fyns vigtigste ynglepladser for 
vandfugle. Videre over Søby og Stjoul og til sidst til Landet kirkegård, så der er mulighed for at se 
Sixten Sparre og Elvira Madigan`s  gravsted. Hjemkomst ca. kl. 17.15                                    
Tilmelding senest den 22. februar                                                                                     Pris  kr. 245,00                                            
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Onsdag, den 19.april kl.12.00.  Påskefrokost                                                                  Pris  kr. 110,00 

Onsdag, den 17. maj Besøg i Jernalderlandsbyen i Næsby                                          Pris kr.    50,00     
Rundvisning og Kaffe. Kørsel fra Pensionisthuset kl.13.00-                                                       
Tilmelding senest den 8. maj                      

Hvor intet andet er anført finder arrangementerne sted i Pensionisternes hus i Skårup, Skårup Stationsvej 
10, 5881 Skårup.  Ved de arrangementer der er tilmeldinger til er tlf. 22392099/ 62252427 

 

Vi mangler frivillige hænder til bestyrelsesarbejde m.m. så har du lyst og  tid til at hjælpe 
foreningen, er du velkommen til at kontakte Bodil Jeppesen på tlf. 22 39 20 99  

 

Skårup Pensionistforening, Pensionisthuset og Pensionisthusets-Støtter 

Dagsorden generalforsamling den 22. marts 2017 

Generalforsamling den 22. marts 2017. 

§ 4. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes med følgende dagsorden i 
1. kvartal 

1. Valg af dirigent                                                                                         
2. Formanden aflægger beretning                                                      
3. Kassereren forelægger revideret regnskab.                             
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen                           
5. Valg af revisorer og suppleanter for disse.                                         
6. Fastsættelse af kontingent.                                                            
7.Behandling af indkomne forslag.                                                                  
8. Eventuelt. 

§ 5. 

Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annoncering i 
foreningens eget blad. Ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel og kan 
afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller ved 15 pct. Af medlemmerne kræver det.  
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Weekenden d. 12. og 13. november 
I Pensionisternes hus, Skårup. 

 
Huset var pyntet med lys guirlander, boderne var stillet op og 
dekoreret med: Jule– og nisse pynt, hårde ting og bløde ting 
…. Ja alt hvad et julenisse hjerte kan begære og lidt til. 
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På gensyn  
d. 11. og 12. nov. 2017. 

       Pensionist-husets Støtter 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

HAVEMASKINER
Alt i service og reparation af
havemaskiner og trailere.
NYT NYT NYT
Salg af nye havemaskiner 
indenfor alle mærker!

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 14 08  Mobil. 40 42 14 08



www.vejstrupauto.dk

Skal du have fest
  Lej Pensionisternes Hus i Skårup. 
  Et hyggeligt, familiært og centralt-
  beliggende hus, Skårup Stationsvej 10.   
  Stor P. plads og tæt ved Super Brugsen.   
  Jørgen Erik Kristensen tlf: 62 23 12 70 

Selskaber  på op til 90 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

SVENDBORG
DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21

Åbent hverdage
kl. 8 - 17
lørdage kl. 9-12
Konsultation
efter aftale

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

15% rabat
på Effipro pipetter
indtil den 29/6-12
(så længe lager haves)

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

SVENDBORG
DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21

Åbent hverdage
kl. 8 - 17
lørdage kl. 9-12
Konsultation
efter aftale

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

15% rabat
på Effipro pipetter
indtil den 29/6-12
(så længe lager haves)

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

Bakkehuset i Skårup  
Eventyrhuset i Gudbjerg 
Gudme Børnehave  
Hesselager Børnehus  
Oure Børnehus 
Skårup Børnehus 

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk

v/Jane Dideriksen · Vestergade 12 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 88 14 · www.soepet.dk
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pr. år
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Skårup	  Musikforsyning	  præsenterer	  
	  
Mad	  og	  musik-‐arrangement	  den	  17.	  marts	  2017.	  
Interview:	  
	  
To	  bands	  spiller	  op.	  Det	  ene	  er	  de	  helt	  lokale	  Music	  Trail.	  	  
	  
-‐	  Vi	  spiller	  egne	  numre.	  Det	  er	  rock	  med	  rødder	  i	  blues.	  	  
Vi	  har	  en	  kærlighed	  til	  musik	  i	  særdeleshed,	  så	  vi	  spiller	  
også	  funk,	  reggae	  med	  mere,	  forklarer	  Ketil.	  	  
Vi	  begyndte	  at	  spille	  sammen	  for	  to-‐tre	  år	  siden.	  Og	  
samtidig	  med	  at	  vi	  har	  været	  ude	  at	  spille	  forskellige	  
steder,	  har	  vi	  arbejdet	  videre	  med	  sangene	  og	  tilføjet	  nye	  
numre	  med	  tiden.	  
	  

	  	  	  	  	  	  Sangene	  skriver	  Ketil.	  Senere	  
	  	  	  	  sætter	  vi	  dem	  sammen	  i	  bandet	  
	  
-‐	  Det	  er	  superspændende	  at	  skrive	  en	  sang,	  og	  så	  mødes	  med	  de	  andre	  og	  sætte	  dem	  op	  i	  øvelokalet.	  	  
	  
-‐	  Denne	  gang	  kommer	  vi	  hele	  bandet,	  så	  det	  bliver	  ekstra	  sjovt.	  I	  mellemtiden	  har	  vi	  været	  lidt	  omkring	  og	  
spille	  i	  det	  fynske;	  så	  langt	  væk	  som	  i	  Kerteminde.	  Vi	  vil	  gerne	  spille	  op	  til	  fest	  og	  synes	  ikke	  man	  skal	  lade	  
danseskoene	  blive	  derhjemme.	  	  
Vi	  arbejder	  på	  at	  komme	  ud	  at	  spille	  nogle	  flere	  steder.	  Fx	  planlægger	  vi	  en	  tur	  til	  København	  og	  Århus,	  
hvor	  vi	  skal	  spille	  senere	  på	  året.	  	  
	  

Swingborg3	  Live	  
-‐	  Vi	  har	  været	  med	  i	  et	  stort	  musikprojekt	  i	  
Svendborg,	  der	  hedder	  Swingborg3	  Live.	  	  
For	  at	  være	  med	  skulle	  man	  spille	  sin	  egen	  
musik.	  Godt	  30	  bands	  deltog,	  og	  der	  er	  
releasefest	  den	  24.	  februar	  på	  Arne	  B.	  Der	  
bliver	  skrevet	  en	  bog	  om	  de	  bands,	  der	  var	  
med,	  og	  der	  bliver	  udgivet	  en	  dvd	  med	  et	  live-‐
nummer	  fra	  hvert	  band.	  
	  
Kom	  og	  oplev	  Music	  Trail	  til	  næste	  mad	  og	  
musik	  arrangement	  i	  Skårup	  Hallen!	  	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  jer	  JJJ	  

	  

	  

Venlige	  hilsner	  Skårup	  Musikforsyning	  
	   	  

Music	  Trail	  spillede	  til	  
en	  af	  de	  første	  mad-‐	  
og	  musikaftner.	  

-‐	  Dengang	  kunne	  Erik	  
ikke	  være	  med,	  så	  vi	  
tre	  måtte	  stille	  op;	  på	  
en	  måde	  unplugged.	  

-‐	  Der	  er	  kommet	  nye	  
sange	  til	  siden,	  og	  vi	  
glæder	  os	  meget	  til	  at	  
spille	  dem	  den	  17/3.	  

Music	  Trail	  er	  –	  fra	  venstre	  –	  Juan	  Karecki	  på	  bas,	  
Frederik	  Laursen	  på	  guitar,	  Ketil	  Amtrup	  på	  guitar	  
og	  sang	  og	  Erik	  Steen	  Jensen	  på	  trommer.	  
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Udsen	  &	  Freno	  
Er	  det	  andet	  band	  vi	  præsenterer	  	  	  

	  
Sidste	  år	  aflyste	  de	  p.g.a.	  sygdom,	  men	  nu	  kommer	  de!	  
Mens	  vi	  venter	  på	  at	  tage	  med	  på	  en	  musikalsk	  rejse	  sammen	  med	  Udsen	  og	  Freno	  kan	  du	  lige	  læse	  dette	  
fra	  Udsen	  og	  Freno:	  
Udsen/Freno	  har	  følgende	  slogan:	  ”Livet	  er	  for	  kort	  til	  kun	  én	  genre."	  

 
Derfor	  bevæger	  vi	  os	  rundt	  i	  ballader,	  rock	  og	  rull,	  swing	  
og	  samba,	  jazz	  og	  blues,	  og	  gode	  historier	  fra	  ind	  og	  
udland.	  
Fællesmængden	  for	  musikken	  er	  hyggen,	  nærheden	  og	  
glæden	  som	  bliver	  blandet	  i	  både	  instrumental	  og	  
sangnumre	  med	  guitar,	  cajon	  og	  kor.	  
Claus	  Udsen	  og	  jimmi	  Freno	  har	  spillet	  sammen	  siden	  år	  
2000.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De	  første	  10	  år	  var	  i	  det	  5	  mands	  store	  rockband	  
"Fætrene	  Flemming"	  som	  gav	  mange	  gode	  erfaringer,	  
spændende	  oplevelser	  og	  mange	  sjove/fede	  jobs.	  
For	  eksempel,	  Tønder	  festival,	  Hansted,	  Harders,	  Arne	  
B.,	  Olferts	  m.m.	  	  	  Det	  er	  først	  i	  de	  sidste	  5-‐6	  år,	  at	  vi	  har	  
haft	  dette	  2	  mands	  akkustiske	  setup.	  
Det	  at	  spille	  i	  denne	  kontekst,	  er	  meget	  anderledes	  end	  
at	  optræde	  med	  den	  helt	  store "NATO	  øvelse",	  som	  
kræves	  når	  man	  spiller	  elektrisk	  og	  i	  band.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Når	  vi	  spiller	  i	  Udsen/Freno,	  er	  det	  en	  meget	  mere	  
nærværende	  og	  intim	  måde	  at	  optræde	  på.	  Vi	  er	  som	  
regel	  i	  øjenhøjde	  med	  vores	  publikum,	  og	  sidder	  
måske	  kun	  en	  meters	  penge	  fra	  dem.	  Dette	  giver	  en	  
oplevelse	  af	  sammenhørighed	  med	  publikum,	  som	  er	  
med	  til	  at	  løfte	  oplevelsen	  i	  nuet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Når	  vi	  kun	  er	  os	  to,	  har	  vi	  ikke	  mulighed	  for	  "at	  slå	  lidt	  
op	  i	  banen"	  for	  at	  slappe	  af.	  Vi	  er	  "på"	  hele	  tiden,	  når	  
vi	  spiller,	  og	  det	  er	  sjovt	  at	  optræde	  på	  den	  anderledes	  
forpligtende	  måde.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  spiller	  et	  bredt	  repetoire,	  med	  musik	  af	  kunstnere	  
som	  :	  Mads	  Langer,	  Tim	  Christensen,	  Adele,	  TV2,	  Big	  
fat	  snake,	  m.m.	  men	  også	  lidt	  ældre	  så	  som:	  Santana,	  
Stevie	  Ray	  Vaughan,	  Beatles,	  John	  Mogensen,	  
Shubidua,	  m.m.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  glæder	  os	  altid	  til,	  når	  vi	  skal	  ud	  og	  spille	  og	  er	  
ydmyg	  omkring	  det	  at	  optræde,	  og	  de	  gode	  jobs,	  vi	  
indtil	  nu	  har	  haft.	  	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  komme	  til	  Skårup	  og	  spille	  for	  jer	  til	  
Mad	  &	  Musik.	  Udsen/Freno	  	  
	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  alle	  til	  mad	  og	  musik	  fredag	  d.	  17.	  marts,	  kl.	  18.30	  i	  kulturcafeenJ	  ´	  
	  

Skårup	  Musikforsyning	  vil	  gerne	  takke	  vores	  nye	  sponser,	  Skårup	  Grafisk!!!	  
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Mad og Musik..  -nu også med dans !

Læs her hvordan en Mad og Musik aften i Kulturcafeen kunne forvandle en grå, 
mørk og halv-kold fredag aften i  januar til  en festlig danseaften med musik i 
absolut topklasse.

Mad og Musik aftenerne plejer oftest 
at være lyttekoncerter, men det blev 
der  lige  lavet  om  på  da  det 
forrygende,  fede,  funky  og  festlige 
Freezecool  band  spillede  til  det 
seneste Mad og Musik arrangement. 

Med over 100 personer til spisning + en 
god  håndfuld  gæster  der  mødte  op 
senere for kun at høre musik, vil vi i al 
beskedenhed betragte det som endnu et 
succesfuldt  arrangement  i  rækken  af 
Mad og Musik aftener.  I de efterhånden 
tre år hvor Skårup musikforsyning har 
arrangeret Mad og Musik, er det ingen 
hemmelighed, at der i starten har været 
nogle  arrangementer  med temmelig  lav 
tilslutning.  Men  tendensen  ved  de 
seneste arrangementer tegner et billede 
af, at Mad og Musik konceptet stille og 
roligt har plantet sig solidt i den brede 
vifte  af  forskellige  aktiviteter  i  kultur-
cafeen.

Det  ser  i  hvert  fald  ud  til  at  der  er 
mange folk i Skårup der har taget godt 
imod  konceptet:  -gå  i  byen  en  fredag 
aften, -mødes med venner, -få noget god 
mad, -høre lidt god musik, -og så kan 
man nå at komme hjem igen uden det 
behøver  at  blive  ud  på  de  sene 
nattetimer. 

Denne aften var der også en fødselar der 
havde  fulgt  tidligere  opfordringer  til  at 
invitere  sine  gæster  med  til  Mad  og 
Musik i stedet for at invitere dem hjem. 
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Du slipper for at købe ind, lave mad og 
vaske op, og du kan invitere til fest med 
mad og levende musik til en kuvertpris 
på kun 175,-...  -bedre tilbud fås ikke ! 
Det  var  Zita  som  sammen  med  en 
håndfuld gæster valgte at fejre sin -iflg. 
eget  udsagn-  40  års  fødselsdag  denne 
aften  i  Kulturcafeen  (ved  redaktionens 
deadline  har  det  ikke  været  muligt  at 
lave et faktatjek på Zitas alder...)

Denne aften blev traditionen tro indledt 
med  at  Jakob  bød  velkommen, 
præsenterede  menuen  og  musikken, 
samt  uddelte  to  flasker  vin  udtrukket 

blandt  de  nummererede  indgangs-
billetter.  Efter  velkomsten  blev  maden 
serveret  ved  bordene.  Det  var  Cafe-
gruppens  madhold  der  stod  for  denne 
aftens menu. Der blev serveret en meget 
veltillavet  kalveculotte  sammen  med 
ovnbagte  grøntsager,  en  rødvinssauce 
samt  tzatziki,  salat  og  flutes.  Et 
kæmpestort  tak  for  mad  til  cafe-
gruppen.

Efter maden blev der fjernet et par borde 
foran scenen  inden bandet  gik  i  gang. 
Freezecool  band  har  ry  for  at  levere 
musik som går direkte i danseskoene på 
folk, og det skulle vise sig at holde stik. 
Som  man  kunne  læse  i  foromtalen  i 
forrige nr. af Folk og Fæ, har Freezecool 
band deres rødder i forældrekredsen på 
Ollerup  Friskole.  Alle  bandets  med-
lemmer har børn som enten går på eller 
har  gået  på  Ollerup  friskole.  Bandet 
påstod  da  også  at  de  aldrig  tidligere 
havde  været  så  langt  østpå  for  at 
optræde.....  -men selvom det er et band 
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der  mest  optræder  i  det  sydfynske 
lokalområde,  så  er  kvaliteten  bestemt 
værdig til langt større scener.

Freezecool  band  er  et  stort  9-mands 
orkester,  der  spiller  kopi-musik  som 
hovedsagelig er hentet fra soul- og funk 
genren med et strejf af disco hist og her. 
Det er musikken fra de helt store navne 
som Stevie Wonder, Tower of Power, The 
Jackson 5 og  James Brown der  udgør 
rygraden  i  repertoiret.  (til  det  unge 
segment af af Folk og Fæ's læsere: nej, 
James  Brown  er  ikke det  samme  som 
Djämes Braun ... ! )  

Der  blev  også  spillet  sange  af  David 
Bowie, Paul Simon, Huey Lewis and the 
News og  Peter  Gabriel,  kunstnere  som 
måske umiddelbart lyder til at skille sig 
lidt  ud  fra  de  først  nævnte.  Men 
Freezecool  band  får  i  kraft  af  deres 
arrangementer,  deres  spillestil  og  ikke 
mindst deres energi alle numrene til at 
fremstå  som  et  meget  harmonisk  og 
helstøbt  repertoire,  der bliver  blæst ud 
over  scenekanten,  og  helt  klart 
appellerer til det danselystne publikum.

Bandet består af en super tight blæser-
gruppe  på  4  mand,  der  håndterer 
tenor-, alt- og sopran-sax, samt fløjte  og 
diverse percussion. Det er Jesper Vogns-
gaard,  Pjotr  Egholm,  Jakob  Lund  og 
Simon Finnerup i  blæsergruppen.  Tom 
Bjerg  Spiller  trommer,  Martin  Loeb 
spiller bas og Martin kunne i øvrigt også 
fejre  sin  fødselsdag  denne  fredag.  Kim 
Mikkelsen  spiller  guitar,  Ulrik  Kloster-
gård  tryller  både  klaver  og  Hammond 
orgel  ud  af  sit  keyboard  og  endelig  i 
front står forsanger Lars Johannessen.
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Det  store  orkester  blev  også  en  lidt 
større  teknisk  udfordring  end normalt. 
Der er jo indkøbt et rigtig godt og meget 
alsidigt  lydanlæg  til  Skårup  kultur  og 
idrætscenter,  et  lydanlæg  som  i  øvrigt 
også benyttes i  mange andre sammen-
hænge i Kulturcafeen. Uden at det skal 
blive  alt  for  teknisk,  så  var  det  denne 
aften  nødvendigt  at  supplere  anlægget 
med  ekstra  mikserpult  og  flere 
mikrofoner. Men med hjælp fra orkestret 
og lokale folk lykkedes det.

Skårup Musikforsyning siger tak for en 
forrygende  aften  til  både  musikken, 
madholdet  og  ikke  mindst  alle  jer  der 
købte billet til dette arrangement, og var 
med til at skabe denne festlige aften. Vi 
er rigtig glade for den opbakning der er 
til  vores arrangementer,  og vi  håber at 
se jer igen til det næste Mad og Musik 
aften  fredag  d.  17.  marts  -se  omtale 
andet sted i bladet.

-Hvor ord svigter, taler musikken....
( H. C. Andersen )

Fotos: Henning Philbert
Tekst: Erik Jensen
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Lidt flere stemningsbilleder fra Mad og Musik:



50

Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986
anguilla@pc.dk

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Er du i tvivl, om jeres økonomi er skruet 
ordentligt sammen? Så er du ikke alene. 
Mange af dem, der kontakter os, har 
det på samme måde.

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik
I Fynske Bank tilbyder vi dig et økonomioverblik. Det 
er gratis og uforpligtende, og du behøver ikke være 
kunde for at få det. Her gennemgår vi i fællesskab 
jeres økonomi, så du får økonomisk ro i maven.

Gør noget ved det, ring til os på  tlf. 62 21 33 22 eller 
book et møde på fynskebank.dk

Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg • www.fynskebank.dk

Får du heller aldrig tid til at kigge 
jeres økonomi efter i sømmene?

Er du i tvivl, om jeres økonomi er skruet 
ordentligt sammen? Så er du ikke alene. 
Mange af dem, der kontakter os, har 
det på samme måde.

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik
I Fynske Bank tilbyder vi dig et økonomioverblik. Det 
er gratis og uforpligtende, og du behøver ikke være 
kunde for at få det. Her gennemgår vi i fællesskab 
jeres økonomi, så du får økonomisk ro i maven.

Gør noget ved det, ring til os på  tlf. 62 21 33 22 eller 
book et møde på fynskebank.dk

Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg • www.fynskebank.dk

Får du heller aldrig tid til at kigge 
jeres økonomi efter i sømmene?

1 felt
Pris: 3345,- 

pr. år
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus. 
Foto: Jørgen Larsen og Henning Philbert. 

 

  
 
Sker der noget i Åbyskov Forsamlingshus?  

Det er meget let at finde ud af! Abonner på husets Nyhedsbrev! 
I sidste nummer af F&F blev der orienteret om, at vi udsender nyhedsbreve, som interesserede helt gratis 
kan abonnere på.  Gennem Nyhedsbrevet vil man altid være ajour m.h.t. arrangementer og andre tiltag i 
huset.  
  
Tilmelding til Nyhedsbrevet er lige til!  Gå ind på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk 
- se nederst på siden, udfyld rubrikkerne og du vil få Nyhedsbrevet i din mailboks. 

▄ 
 

En ny aktivgruppe for børn har set dagens lys! 
 
 

 
Cathrine Juul Christiansen og              

Katrine Holm Bidstrup 

Der har gennem årene været søgt efter nogen, der vil tage 
initiativer til aktiviteter i forsamlingshuset f.eks. noget der særligt 
retter sig mod børnefamilier.  Nu sker der noget! Katrine Holm 
Bidstrup og Cathrine Juul Christiansen har meldt sig på ”banen” 
og har fået nogle andre med.  Det siger vi tak for.  Bestyrelsen og 
støttegruppen vil bakke op om den nye gruppe med støtte og 
praktisk bistand – vi ser frem til udbytterigt samarbejde til gavn 
for lokalområdet.  
 

Nogle fra ”børnegruppen” har deltaget i praktiske opgaver ved  
juletræsfesten. Gruppen er godt i gang med planlægning af nogle 
arrangementer – fastelavnsfest og børnebal, der omtales under 
Kommende arrangementer. 

 

Baggrunden for at Katrine og Cathrine har taget initiativet skyldes, at de er forældre til 4 børn i alderen 1-4 
år.  De har set et behov for, at samle de mindre børn til musik og dans. Hvilke små børn kan ikke lide at 
danse og høre musik? 
 
Der vil i næste nummer af Folk & Fæ ske en præsentation af hele gruppen, hvor ideer og tanker om 
aktiviteter og tilbud, vil blive omtalt.  Katrine modtager meget gerne forslag og ideer til arrangementer for 
børn – tlf. 2066 2374 – mail: katrineholmbidstrup@live.dk. 
 

▄ 
Dilettantfolderen 2017 er husstandsomdelt i postdistrikt 5881: 
I den husstandsomdelte folder er der lavet 4 sider med de arrangementer, der på nuværende tidspunkt er 
planlagt.  Siderne er lige til at tage ud og hænge på opslagstavlen.  Selv om der er forskellige tilbud, er det 
ikke sikkert vi har ramt rigtigt.  Måske mangler der noget!  Det kan f.eks. være foredrag, sang og musik 
eller noget helt andet.  Mulighederne er mange og vi i bestyrelsen og støttegruppen modtager meget gerne 
forslag, således at vi sammen kan få endnu mere bredde og mangfoldighed i husets arrangementer. 
 
Send en mail til kontakt@aabyskov-forsamlingshus.dk  - eller ring til Arne på tlf. 23 81 73 37. 

▄ 
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Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus! 
 

Årets dilettant 2017 – Blomsterbørn:  
Opføres den 25. februar 1. og 4. marts. 

 

Efter en vanskelig start, lykkedes det i december at få sat det 
nye hold til dilettant 2017.  Der er i år ny instruktør, idet 
Ellen Larsen allerede ved afslutningen i 2016 fandt, at der 
burde nye kræfter til.  At finde en ny instruktør er normalt 
ikke en nem opgave, men Marianne Frederiksen sagde uden 
betænkningstid ja til at påtage sig opgaven, hvilket vi er 
meget glade for. 

At opføre et stykker forudsætter også at der er nogen der vil 
spille rollerne.  Det viste sig at være vanskeligere end som 
så, idet Arne ”Post” Jensen, der har spillet med i mange år 
måtte sygemelde sig.  Der var nogle der viste interesse for at 
være med, meldte alligevel fra.  Til sidst lykkedes det at få 
sat hele holdet, der består af flere gengangere og 5 der ikke 
har været med tidligere – godt at det lykkedes. 

 

Hvem spiller hvad i stykket? Set fra venstre: 
Line, datter af huset og indbrudstyv - Karen Acer Rasmussen. 
Jens Post – et produkt af 60’erne hippiekultur - Ellen Andreasen.   
Eberhard Engel – fraskilt præst - meget dame glad og konfliktsky - Preben Gammelmark:  
Lisette Liebing – pædagog og Alfreds foretrukne elsker – Helle Ulm. 
Sufflør - Herdis Hune Rasmussen. 
Dora – Bedstemor – et produkt af 60’ernes hippiekultur - Lisbeth Johannesson.  
Ingrid – Lines mor, som er styrende, jaloux, og langt fra konfliktsky - Gitte L. Jensen   
Alfred – damernes ven, Ingrids mand og Doras søn - Jette Larsen 
Thyra – tidligere gift med Jens Post, dominerende, egoistisk og grov - Marianne Frederiksen   
 
Instruktør - Marianne Frederiksen                  Lyd og teknik – Thomas Qvarfot (ikke med på foto) 
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Kort om stykket: 
Alfred bor på sin fødegård sammen med sin meget dominerende kone Ingrid og deres datter Line, på 
gården bor også Alfreds mor Dora, der er gået på efterløn. Der er amoriner i luften - men ikke 
nødvendigvis mellem de rigtige parter. 
 
For eksempel er Lisette på et overordentligt venligt besøg hos Alfred da hans kone kommer uventet 
tidligt hjem. Hun er dog heller ikke alene, da den enlige pastor Engel, som altid ihærdigt giver 
omegnens damer en hjælpende hånd, har set at hun trænger så sandelig også....  
 
Dora er et produkt af 60'ernes hippiekultur, så hun er nok ikke lige den rette til at præke moral. 
Posten, som er overordentlig flittig til at frankere - omegnens damer - undtagen sin egen kone Thyra - 
viser sig fra sin stærke side, så Dora får at mærke, at der er masser af liv i de gamle klude.  
 
At sådanne aktiviteter kan føre konsekvenser med sig, bør ikke overraske nogen af de tilstede-
værende, men hvem er nu far til hvem? 

Tilmelding og priser: 
Se annonce andet sted i bladet. Tilmelding gerne søndagen før lørdagsforestillingerne. Generalprøven 
onsdagen før og onsdagsforestillingen gerne mandagen før.  

▄ 
 
Børnefastelavn lørdag den 25. og søndag den 26. februar! 
 

 
 

 

Der har for mange år siden været holdt fastelavn i Åbyskov.  Det 
skal prøves igen. Initiativet til fastelavsløjerne kommer fra den 
nye ”Børnegruppe”. Tovholder til fastelavn er Katrine Holm  
Bidstrup. 
 

Fastelavnsløjerne foregår over 2 dage. Hvor der lørdag den 25. 
februar fra kl. 10-12 skal males tønder og man kan øve sig på 
Samba- og trommer, hvilket Michael Rosenørn tager sig af. 
Deltagelse gratis. 
 

Søndag den 26. februar fra kl. 14 til ca. 17.30 er der aktiviteter 
i form af kanevalsoptog i Åbyskov og derefter slås katten af 
tønden i forsamlingshuset. 
 

Efter tøndeslagning, kåring af kattekonge og kattedronning 
uddeles præmier, herefter er der fastelavnsboller og pølsehorn, 
Der vil være kaffebord til de voksne - saft, sodavand og sunde 
slikposer til børnene.  Det bliver en rigtig festdag med sanglege 
og musik – det bliver alle tiders fest med børnene i centrum. 

 

Det koster kun 30 kr. pr. person at deltage.  
Tilmelding nødvendig og skal foretages senest den 22. februar på: 

https://aabyskov.nemtilmeld.dk eller pr. mail: tilmeld@aabyskov-forsamlingshus.dk    
kan også ske til Katrine på tlf. 20 66 23 74. 

▄ 

Generalforsamling torsdag den 9. marts kl. 18.00: 
Dagsorden i henhold til lovenes § 9.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge 
skriftlig og sendes til formanden – Arne Jensen - senest 8 dage før -  mail: arnej448@gmail.com.  
Alle der har betalt kontingent for 2016 har stemmeret.  Der er spisning efter generalforsamlingen. 

▄ 
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Irsk Aften med gruppen Braoinìn - Fredag den 17. marts kl. 18.00. 
 

Den Irske Aften vi havde i marts 2016 var en 
succes.  Støttegruppen arrangerer derfor igen en 
Irsk Aften med gruppen Braoinìn.  Der bliver 
spillet både Irsk og Skotsk folkemusik af de 
humørfyldte unge musikere. 
 
Menuen er som sidste år Irsk stuvning + kaffe og 
kage. 
 
Pris for denne aften er kun 125 kr. pr. person. 
 
Tilmelding senest tirsdag den 14. marts på  

 

Husets hjemmeside: https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ eller til Gitte tlf. 3035 1557 
▄ 

Banko – mandag den 27. marts kl. 19.00: 
Dørene åbnes som sædvanlig kl. 18.00.  De kan købes kaffe/te/øl/vand m.m. i pausen.  Støttegruppen er 
arrangør. 

▄ 
Vinsmagning fredag den 21. april kl. 18.00: 
Vi holder igen vinsmagning med Erik Prangsgaard. 
Tema: ”Tour de France”. 
Ved denne vinsmagning er vi på rundtur i Frankrig.  Ikke på racercykel, men med vinglasset i hånden.  Vi 
opsøger nogle af de populære franske vindistrikter. 
For 25 år siden var 2 ud af 3 flasker vin der blev drukket i Danmark fra Frankrig, siden er der sket rigtig 
meget – mange har fået smag for vin fra andre lande.  Det vi kalder de nye vinlande har begejstret mange 
danske vinelskere.  I dag er forholdet det, at det kun er 1 ud af 5 flasker, der kommer fra Frankrig. 
Til denne vinsmagning vil vi teste om den konstaterede tilbagegang er berettiget.  Vi skal smage 8 
forskellige vine. Der hver for sig er et bevis på, at fransk vin stadig er fantastiske vine. 
 

Vinene leveres fra SuperBrugsen i Skårup og der kan godt forventes, at der er nogle gode tilbud, der kan 
bestilles og senere afhentes i SuperBrugsen. 
 

Til vinene vil blive serveret bl.a. franske oste, paté, skinke, pølse m.m. 
 

Prisen for denne aften er kun 195 kr. – tilmelding senest den 18. april, men meget gerne tidligere til: 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk eller til Jørgen på tlf. 4224 7143. 

▄ 
 
Bing Bang Børnebal! Søndag den 23. april kl. 14-16: 
Børnegruppen holder, som noget helt nyt i Forsamlingshuset, Børnebal. Der er ingen aldersgrænse for 
deltagelse, men henvender sig primært til de 2-6 årige. 
 
Katrine og Cathrine er eftermiddagens værter og vil gøre, hvad de kan for at ungerne får en hyggelig 
eftermiddag. Det bliver en eftermiddag med ballondans, stop dans, discokugler, popcorn, softice og en 
lille overraskelse til børnene.   
 
Pris for deltagelse er 30 kr. pr. barn, voksne gratis.  Der kan købes diverse drikkevarer m.m. 
 
Tilmelding senest tirsdag den 18. april på:  

https://aabyskov.nemtilmeld.dk eller Katrine på tlf. 2066 2374. 
▄ 
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Hvad er der foregået i forsamlingshuset siden sidste nr. af Folk & Fæ? 

Den 22. december var der juletræ 
Der har været juletræsfest i forsamlingshuset gennem flere generationer, men desværre var der ikke 
juletræ i 2015, hvilket skyldes et informationsbrist i forbindelse med overlevering og uklare aftaler 
mellem dem der skulle tage sig af festlighederne.  Bestyrelsen blev alt for sent orienteret og måtte afstå 
fra at lave juletræsfest.  Bestyrelsen besluttede herefter, at juletræsfesten skulle ”genopstå” i 2016, hvor 
Elin Boss blev tovholder på arrangementet. Der var flere der bakkede op som hjælpere, bl.a. fra den nye 
børnegruppe, støttegruppen og bestyrelsen. 
 
I juletræsfesten kom der ca. 70 – børn i alle aldre, forældre og bedsteforældre sluttede op om 
arrangementet.  Det blev en dejlig afslappet aften, hvor der blev danset omkring juletræet, sunget de 
gamle julesalmer og sange – Niels Fabrisius spillede til.  Der var også sanglege og læst julehistorie.  
Julemanden var der også med godtepoer til alle børnene. Amerikansk lotteri med mange forskellige 
gaver.  Selv om det var et lotteriog lykkedes det, at få det hele til at gå op, så alle børn fik en gave med 
hjem. Det var en suscces og en god optakt til juleaften – vi ses igen den 22. december 2017. 

  

▄ 

 
Onsdagstartelleter den 18. januar: 
 

 
 

 
Onsdag den 18. januar indbød støttegruppen til 
”onsdagstarteletter” ad libitum, som dessert blev 
serveret Flamberede ferskner i Pernod, hvilket kun 
få havde smagt før.  Det var samtidig en 
”sangaften”, hvor nytåret blev sunget ind, med 
mange af de gode gamle og kendte danske sange. 
Sangene blev hjulpet godt på vej af Niels Fabricius, 
der spillede til.  Det blev virkelig en sangaften, 
hvor der blev sunge hele 17 sange.  
  
Der var god stemning og alle sang med for fuld 
styrke, der er ikke tvivl om de fleste deltagere 
kunne lide at synge. 

 

Med den gode stemning in mente, er det en overvejelse værd at gentage en sangaften i løbet af 2017, men 
en gentagelse i januar 2018 vil være nærliggende. 

▄ 
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

Tlf.  62 23 15 84
Biltlf.  21 43 90 60

BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
susan-bloch@post.tele.dk

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

	  
Forsamlingshuset:	  
• er	  godkendt	  til	  90	  gæster.	  
• har	  ikke	  fast	  vært,	  så	  du	  er	  frit	  stillet	  vedr.	  

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

Reservation	  på	  tlf.	  3048	  2738	  	  
Se	  mere	  på:	  www.	  aabyskov-‐forsamlingshus.dk	  

	  

	  

Naturlig balance

Søren Jensen, IT-tekniker / Server
www.sj-solution.dk • e-mail: sj@sj-solution.dk  • Marslevvej 51 ST. MF, 5700 Svendborg

30 24 71 86
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Vejstrup Valgmenighed
Landevejen 65
5882 Vejstrup
tlf. 62 28 10 81
vejstrupvalgmenighed@mail.dk
www.vejstrupvalgmenighed.dk

Februar og Marts 
i Vejstrup Valgmenighed

Onsdag d. 8.2. kl. 19.30: Kunstforedrag om Edvard Munch v/ Anders 
Carlsson

Mandag d. 13.2. kl. 14.30: Kulturcafé - Asta Fjord fortæller om Nielsine 
Nielsen, Danmarks første kvindelige læge.

Tirsdag d. 21.2. kl. 19.30: Kridtcirklen - vi mødes hos Asta Fjord, Gudme 
Søpark 27. Tilmelding på tlf. 62251992

Torsdag d. 23.2. kl.19.30: Koncert med Kathrine K. Andersen og koret 
”Opsang” under ledelse af Ulrich Klostergaard. Billetter 
kan bestilles på tlf. 40254455 eller købes ved indgangen. 

Mandag d. 27.2. kl. 14.30: Kulturcafé Nikolaj Amstrup fortæller om sit 
politiske ståsted - hvorfor valgte han at stille op for 
Alternativet.

Onsdag d. 1.3. kl. 17.00 - 18.00: Martssang i kirken v/ Esben Jensen og 
André Isager 

Mandag d. 13.3. kl. 14.30: Tidligere efterskoleforstander Jørgen Rex 
fortæller om sit engagement i et skoleprojekt i Gambia.

Mandag d. 20.3. kl. 19.00: Generalforsamling / Årsmøde.
Tirsdag d. 21.3. kl. 19.30: Kridtcirklen - vi mødes hos Asta Fjord, Gudme 

Søpark 27. Tilmelding på tlf. 62251992
Onsdag d. 22.3. kl. 19.00: Oplæg til sommerudflugten til Jenle / Esben 

Jensen og André Isager fortæller om Jeppe Aakjær og vi 
synger nogle af hans dejlige tekster. 

Mandag d. 27.3. kl. 14.30: Afslutning i Kulturcafeen.
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Til alle Vinterbadere
(nuværende og kommende)

Vi er mange i Skårup der vinterbader!
Lidt her og der og meget i Åbyskov, 

som venligst lader lidt af broen stå!

 Kunne vi måske mødes og sammen arbejde for 
bedre forhold for vinterbadning, gerne i Skårupøre?
Det vil være godt med en vinterfast bro, dejligt med 

omklædningsrum og fantastisk med sauna…….

Synes du at det er en god idé så mød op
MANDAG 27/2 kl 19

i Skårup Kultur og Idrætscenteret

Hilsen Mette Bødker
SIF Svømmeafdeling

HVIS der er interesse for ”Open Water” svømning,
så opretter vi et hold til sommer!  Besked til 

42832099 
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Kan det blive lige så sjovt som sidste år ? Er det overhovedet muligt ? 
Man tror det næppe, men vi vil alligevel gøre forsøget. 

Vi lover endnu engang … 

 TOP-underholdning 
 Fantastisk live-band 
 Lækker buffet 
 og masser af glade mennesker  

        i højt humør ! 
 

Så grib fat i venner, naboer, kollegaer, strikkeklubben, håndboldholdet 
og andet godtfolk og lad os mødes til ÅRETS FEST i Skårup ! 

 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 
Følg med på Facebook – 
”Skårup Folkefest”  
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

Hans Åge Bang Nielsen  Nyborgvej 423, 5881 
Skårup
 Tlf. 62 23 10 79

VVS

Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

Nybolig Domicil Svendborg
Vestergade 165
5700 Svendborg
Tlf. 6321 7080
5700@nybolig.dk

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

V/ Jesper & Anne-Mette Ullemose
Hovvej 7 - 5883 Oure
6228 2856 - ullemose@digtele.dk
www.ullemosefrugt.dk

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-16 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk

1 felt
Pris: 1700,- 

pr. år
v. Søren A. Hansen
Østergade 19 · 5881 Skårup
62 23 10 23 · Fax 62 23 10 83
malermesteren@skaarupmail.dk
www.skaarup-malerforretning.dk

• Spartelarbejde
• Bygningsmaling
• Opsætning af glasvæv og tapeter
• Afrensning af facade med

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer
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© Geodanmark
Ingen

© Geodanmark
Ingen

Skårup

oure

vejStrup

åbySkov

SkårupSøre

brudager

Skårup, oure

ekSiSterende vindmøller 

offentlige områder

boligområde 

blandet bolig og erhverv

rekreative områder 

erhverSområder 

butikSområder

landSbyområder 

naturnetværk 
(sammenhængende natur)

1/2 side
annonce
5 felter 

kun på højkant
Pris: 8150,- 

pr. år

Priser pr. år:
1 felt            1700,-

2 felter          3345,-

3 felter (kun højkant)  5020,-

4 felter          6285,-

5 felter (kun højkant)    8150,-

6 felter              9835,-

1 side = 10 felter   15700,-

Helside 
annonce

Pris: 15700,- 
pr. år

I dette område udkommer Folk &  Fæ - støt lokalbladet med en annonce.
   Folk & Fæ-redaktionen arb ejder ulønnet for at styrke lokalomr  det.

Støt det lokale samfund.
Bliv sponsor i Folk & Fæ. Dit firma kan tegne et sponsorat:

1. Hvis du har fast bopæl i Skårup(5881), Vejstrup(5882) eller Oure(5883).
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig del af den ligger i nævnte område.

Bladet omdeles gratis 6 gange årligt til ca. 2000 husstande i nævnte område.
Alle i bladgruppen arbejder ulønnet.

4 felter
Pris: 6200,- pr. år
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© Geodanmark
Ingen

© Geodanmark
Ingen

Skårup

oure

vejStrup

åbySkov

SkårupSøre

brudager

Skårup, oure

ekSiSterende vindmøller 

offentlige områder

boligområde 

blandet bolig og erhverv

rekreative områder 

erhverSområder 

butikSområder

landSbyområder 

naturnetværk 
(sammenhængende natur)

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”I dette område udkommer Folk & Fæ - støt lokalbladet med en annonce.

   Folk & Fæ-redaktionen arb  ejder ulønnet for at styrke lokalomr  det.

3 felter  
på højkant

Pris: 5020,- 
pr. år

2 felter 
på langs

Pris: 3345,- pr. år

2 felter 
på højkant

Pris: 3345,- 
pr. år
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Bystævnet  &  Skårup Bylaug 

Skårup Bylaugs storhedstid skal man finde tilbage 
sidst i 1700 tallet, før den store landbrugsreform. 

Nu om stunder er vore pligter og opgaver knap så 
betydningsfulde, men 2 ting bliver holdt højt i hævd. 
Den årlige fastelavns spisning og afholdelse af 
generalforsamling, samt pasning af Bystævnet. 

Generalforsamling – se andetsteds i bladet – og 
tilmeld dig endeligt til dette arrangement den 27 
februar i Skårup Kultur og Idrætscenter. 

Vi vil i et senere nummer bringe mere om Bylaugets 
historie – denne side handler mest om Bystævnet. 

Bystævnet. 

Hvad mange måske ikke ved så er det bylaugets pligt 
at sørge for at bystævnet bliver passet og plejet, og altid fremstår som en pryd for byen.  Vi kan 
med stolthed sige at dette lykkes rigtig godt. Bestyrelsen har aftale med de 3 ihærdige 
stadsgartnere Niels, Vagn og Verner. De 3 har i mange år varetaget denne opgave med stor 
nidkærhed. Hækken bliver klippet, 
ukrudtet luget, stenene revet og alt ser 
altid pænt ud på pladsen. Hertil kommer 
at samtlige flagdage i Danmark bliver 
overholdt. De 3 ses her flankeret af best 

medlem Gudmund Larsen. 

Bestyrelsen mødtes med vore gartnere den 
6 feb, så derfor er flaget hejst – ikke for 
best.  – men for Hendes Kongelige højhed 
Prinsesse Marie. På billedet tv drøfter vi et 

større kommende projekt idet vores flotte træ har fået en del rådne grene og skal have en større 
beskæring. Bestyrelsen består i dag af Gudmund Larsen, Henrik Holbæk og Gunnar Nyholm. 

På bestyrelsens vegne, Oldermand Gunnar Nyholm 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

Åbningstider:   Man-fredag kl 9.00-17.30
    Lør-søn-og helligdage kl. 9.00-16.00
    Hele Sydfyns lokale trælast og byggecenter

Når du har brug for os,  
er vi tæt på  
– også søn-  
og helligdage
Bente Sørensen, 
Anita Grundahl  
og Morten Bytoft

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

Aut. VVS installatør · VVS tekniker Claus Hybel · Kullinggade 4 B
5700 Svendborg · HYBEL VVS · Grundlagt 1896

Installatør

Skårup Tanken  -  Nyborgvej 438, 5881 Skårup
Telefon. 42 50 38 85  -  Mail. skaaruptanken@gmail.com

Åbningstider butik: 
Alle dage 07.00 - 21.00
Morgenbrød
Café Stoppestedet
Udlejning
Festudlejning
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Spot Folk & Fæ med en god historie !
Hjælp os med at gøre vores lille lokalblad endnu bedre !

 Der er mange lokale historier, begivenheder og aktiviteter, der aldrig lander på redaktørens  

skrivebord. - Det kan du måske hjælpe med, ved at kontakte mig på mail eller telefon, så vi kan  

finde ud af, om dit forslag har interesse for bladets læsere. Gør som Jørgen ”Tolder” Nielsen og  

Berit Jensen.

Jørgen ”Tolder” ringede til mig og fortalte om de 3 fantastisk dygtige gymnaster, som han har  

været genbo til siden de blev født - - nemlig de 3 søskende på verdensholdet !!!

En helt utrolig positiv historie for vores lille by. Det er aldrig før sket i Danmark, at 3 søskende er  

udtaget til verdensholdet på samme tid.

Tak Jørgen, fordi du ringede og 

fortalte om de 3 unge  

mennesker.

Men der er også andre, der har 

kontakter mig med oplysninger  

om spændende aktiviter . . 

Berit Jensen inviterede Folk & 

Fæ fotografen til ”Ældre OL” i  

Skårup. Det var rigtigt sjovt ! 

Og så var det plejehjemmet

Damgården, er løb med den 

eftertragtede  pokal.

Tak Berit for din oplysning.

De 3 super gymnaster Nikolai, Maja og Benjamin  

Refshauge fra Skårup.

 

Ældre OL i Skårup Kultur og Idrætscenter var en stor  

oplevelse for deltagerne og de mange frivillige.

Altså - - - kære Folk & Fæ læser !!!!!!!!

Kontakt mig hvis du har en god historie, en begivenhed  

eller en aktivitet, du tror vil være af interesse for vore  

læsere.

Hermed de bedste hilsner fra Folk & Fæ-redaktør og  

fotograf.                                       Henning Philbert
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Spot Folk & Fæ med en god historie !
Hælp os med at gøre vores lille lokalblad endnu bedre !

Gør som Silje, der fortalte , at  

hendes mor er rigtig dygtig til at

ride – ja, faktisk så dygtig at  

hun er Europamester i Senior-  

dressur for fjordheste.

Tak Silje for din gode historie

Jeg håber, der er mange flere,  

der vil gøre som dig.

++++++++++++++++++++++

Folk & Fæ bringer meget gerne  

mange gode historier fra ”vores  

distrikt”, - - så kontakt mig eller  

en anden fra redaktionen, så vi  

også kan bringe din gode 

historie.

Det er også lidt mærkeligt , at  

jeg skulle helt til Svedborg med  

min trofaste Olsen, hvor min 

gode ven dyrlæge Carlsen 

fortalte, at jeg bor nogle få  

hundrede meter fra en af  

Danmarks mest talentfulde  

komponister og orkesterledere.

Tak Niels for din gode historie. 

Desværre har jeg ikke noget  

billede af  dig – kun af Olsen. 

Europamester Anne-Mette Eskildsen på Sultan, som du kunne 

læse om i det forrige nummer af Folk & Fæ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Olaf Søndberg og jeg havde et spændende møde med Kathrine  

Windfeld og hendes familie, der bor i Oluf Rings hus.

Henning Philbert

            



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

S.I.F. Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.30

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Kreativ Café SKI
Torsdage i ulige uger kl. 19-21

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.14 -16 spilles det kort m.m. Alle er 
velkommen og der er plads til flere

Start 16/1-2017

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.

Porcelænsmaling
Hver mandag kl. 14 - 16 i 

Pensionisternes hus Start 7/9 2015

Onsdag, den 22. februar kl.18.00 
Fastelavnsspisning og underholdning af HAVFRUERNE 

fra Svendborg under ledelse af Margit Kølle, 
Skårup Pensionistf. Husk tilmelding senest 15. februar.

22. februar kl. 18.00 - 21.00 
Cafeen i SKI: Spis sammen + Brætspil

Torsdag d. 23. februar kl. 19: 
Valgmeninghedens Konfirmander Støttekoncert

Lørdag, den 25 februar indsamles der aviser i Skårup fra kl. 9
Lørdag d. 25. febr, onsdag d. 1. og lørdag d. 4. marts 

Åbyskov Forsamlingshus: Ændring af datoer for Dilettant 2017
Mandag den 27. februar kl. 18-23.59

Fastelavnsspisning i Skårup Bylaug
Mandag d. 27.2 kl. 19.00

Lad broen stå – møde. Kultur- og Idrætscenteret
5.marts Brunch kl.9.30-11

5.marts Åben Hal kl.10.30-12.30
Mandag d. 6. marts kl. 19.00

Foredrag om Skårup Sogn fra Luften 
Lokalhistorisk Forening i Pensionisthuset

Onsdag, den 8. marts kl.14.00 
SeniorShoppen/modeopvisning                                    

Skårup Pensionistf. Skårup Stationsvej 10.
17.marts Mad og Musik kl.18.30 - 23.00

Onsdag, den 22. marts kl.16.00 
Generalforsamling for alle 3 foreninger. Skårup Pensionistf. 

Derefter gule ærter med tilbehør. Tilmelding, senest 15. marts
Søndag d. 26. februar kl. 14.00

Borgerforeningen arrangerer Fastelavsfest i SKI
Torsdag d. 23.3. kl. 19.00

Generalforsamling i Borgerforeningen i Pensionisthuset
25.marts Gymnastikopvisning

27.marts kl.19 
Cafeen i SKI: Generalforsamling SIF+SKI

2.april kl.9.30-11 Cafeen i SKI: Brunch + Åben hal
Onsdag, den 5. april

Forårstur Tåsinge rundt med middag på                                  
Restaurant  Bregninge Mølle. Tilmelding senest 22. feb.

Onsdag, den 19. april kl.12.00
Påskefrokost - Tilmelding senest den 12. april.

26.april kl.18-21 Cafeen i SKI: Spis sammen + Brætspil
7.maj kl.9.30-11 Cafeen i SKI: Brunch + Åben hal

17. maj kl.18.00 - 21.00 Cafeen i SKI: Spis sammen + Brætspil
Lørdag, den 20 maj indsamles der aviser i Skårup fra kl. 9

26. maj Kandis
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